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EDITORIAL 
J. Germano de Sousa 

Medicina Geral 
e Familiar 

N
o número de Maio de 2000 da Re
vista da Ordem dos Médicos houve 
a preocupação de explicar detalha
damente a todos os colegas, as al

terações ao regime legal do Internato Geral e 
Complementar que o Conselho Nacional Exe
cutivo após madura reflexão e audição de vá
rias estruturas da Ordem, entendeu propor à 
aprovação do Ministério. 

Tais alterações podem ser sintetizadas em 
três pontos fundamentais: 
1. Exame de Titulação Única com Júri Na

cional de 4 membros constante para todos 
os candidatos da mesma especialidade e 
que integraria o orientador de formação de 
cada examinando; 

2. Fusão do Internato Geral no Internato 
Complementar passando aquele a ser o 
primeiro "degrau" de 
qualquer especialida
de a qual manteria, 
para além .disso, o 
tempo de formação 
habitual ; 

3. O período inicial de 2 
anos, se terminado 
corn aproveitamento 
permitiria ao interno 
o exercício da medici
na não tutelada em 
condições idênticas 
às permitidas actual
mente aos colegas 
que findam o Interna
to Gera l. 

A razão de ser de tais 
alterações foi claramente explanada e prende
-se com a urgente necessidade de dignificação 
do exame final da especialidade e simultane
amente permite reparar a injusta situação em 
que se encontram os jovens médicos por
tugueses frente aos colegas oriundos da U.E., 
designadamente face aos licenciados pelas 
universidades espanholas que no modelo ac
tual, não poderiam ser obrigados a fazer o In
ternato Geral, entrando directamente para o 
Internato Complementar, ultrapassando em 
dois anos os colegas portugueses. 

A nossa proposta é digna, é justa e defen
de os colegas portugueses de situações de de
sigualdade. Alguns colegas especial istas em 
Medicina Geral e Familiar, não terão ficado 
completamente informados do alcance e teor 
da nossa proposta e têm o direito de ver es
clarecidas algumas questões. 

Nesse sentido o CNE enviou a todos uma 
carta que a seguir transcrevo: 

"A comunicação socia l tem dado conta nos 
últimos dias de uma pretensa proposta da Or
dem dos Médicos de formar clínicos gerais 
em menos anos, no caso três. 

Tal pretensa proposta levanta, como é ób
vio, algumas manifestações de desagrado por 
parte de colegas especialistas de Medicina 
Geral e Familiar. 

Para que não haja qualquer dúvida enten
deu , por unanimidade, o Conselho Nacional 
Executivo da Ordem esclarecer todos os mé
dicos de família que, bem pelo contrário, de
fende e defenderá intransigentemente a for
mação pós-graduada de todos os médicos, 
não admitindo a redução do internato com
plementar de nenhuma especialidade. 

Para a Ordem dos Médicos a Medicina Ge
ral e Fami liar é uma especia lidade médi
ca que exige hoje, para além do internato 
geral de 18 meses, um internato comple
mentar de três anos, que no futuro deverá ser 
aumentado para quatro anos, no seguimento 

aliás, de proposta emana
da da anterior Direcção 
do Colégio de Especiali 
dade de Medicina Geral e 
Familiar. 

Igualmente a Ordem de
fende que, no âmbito de 
uma futura reestruturação 
dos internatos médicos a 
formação pós licenciatura 
imed iata permita reco
nhecer que o direito ao 
exercício da medicina não 
tutelada passe dos actuais 
18 para 24 meses. 

Tal permitiria compati
bilizar a situação portu
guesa com as exigências 
da Directiva 93/16 da 

União Europeia garantindo aos médicos por
tugueses que, possuíssem apenas esta forma
ção, o direito à livre circu lação que já hoje 
têm os seus congéneres europeus. 

Tais médicos, não são especia listas, não 
têm acesso às carreiras médicas, não se con
fundem, não substituem nem jamais poderão 
vir a auferir de estatuto de médico especia
lista, designadamente em Medicina Geral e 
Familiar." 

Creio pois que ficam claras todas as dúvidas. 
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Repor a verdade 

Entende a Direcção da Revista que 
o espaço de opinião deve ser um lo
cal de debate e de confronto de 
ideias. Assim, na sequência de an
terior artigo do Dr. António Moreira 
Pires, publicado na Revista da Or
dem dos Médicos de Junho/Agosto 
2000 (pág. 32), publica-se neste 
número o comentário do Prof. Dou
tor José Cunha-Vaz. 

"Lastimo profundamente que a Re
vista da Ordem dos Médicos possa 
albergar um artigo de opinião tal 
como o subscrito por António Mo
reira Pires que acusa directamente 
um Serviço Hospitalar de Portugal 
em bases inexactas com contornos 
e frases que podem levar a inter
pretações extremamente gravo
sas para a classe médica e que no 
fundo são baseadas em invejas 
pessoais. 

A certa altura escreve que o Ser
viço de Oftalmologia do Hospital da 
Universidade de Coimbra fez 85 
operações de retina e vítreo, em 
1999, quando os números reais 
são 187 operações, em 1999, na 
referida Secção. Solicito, pois, que 
seja publicada na Revista esta cor
recção. 

O subscritor defende a propósito 
da formação cirúrgica que, em ge-

ral, os melhores cirurgiões não são 
aqueles que realizam um maior nú
mero de operações e que os espe
cialistas de oftalmologia devem ser 
treinados em todos os tipos de ci
rurgia. São conceitos que não são se
guidos em nenhum país com algum 
desenvolvimento tecnológico e con
trariam todas as recomendações de 
formação especializada de países 
como os Estados Unidos da Améri
ca do Norte e Europa Ocidental. É 
internacionalmente aceite, por 
exemplo, que a cirurgia do vítreo e 
retina que actualmente depende 
muito da utilização de vitrectomia 
não pode ser ensinada capazmente 
através de cinco actos cirúrgicos 
durante o internato da especialida
de e que essa formação tem de ser 
feita posteriormente em período 
dedicado para o efeito. 

Creio que este nível de formação 
só pode ser enganoso, por dar uma 
falsa ·confiança ao médico que só 
pode por sua vez ser prejudicial pa
ra o doente. 

Finalmente, o problema das lis
tas de espera. As listas de espera 
são graves e têm que ser diminuí
das, é um facto. Não se deve, no 
entanto, esquecer que as listas· de 
espera estão relacionadas com a 
procura. As listas de espera são 
também uma consequência de o 
doente procurar aquele que consi
dera ser o melhor serviço hospitalar. 
O Serviço de Oftalmologia do Hos
pital da Universidade de Coimbra 
sempre se manteve aberto às soli
citações dos doentes de todo o 
país. Os doentes de todo o· país 
continuam a procurá-lo e o Serviço 
procura responder às solicitações 
que são cada vez maiores. 

Note-se, finalmente, que o Bloco 
Operatório do Serviço de Oftalmo
logia dos Hospitais da Universida
de de Coimbra é um dos poucos 
que funciona a tempo inteiro, de 
manhã e à tarde, e dispõe de três 
salas de operações só para Oftal
mologia" . 

Prof. Doutor José Cunha- Vaz 
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Juramento de Hipocrates 
Cumpriu-se a tradição. Nas 
três Secções Regionais da 
Ordem dos Médicos dezenas 
de jovens licenciados em 
Medicina fizeram o tradicional 
Juramento de Hipócrates. 
Uma cerimónia carregada de 
simbolismos e que constitui 
ainda hoje o vínculo mais 
forte entre o médico e a 
sociedade. 
Para os novos médicos é o 
início de mais uma etapa no 
difícil percurso profissional 
que os aguarda. Por isso 
ficaram os avisos: "Se fores 
indiferente à fortuna, ao 
prazer, à ingratidão ... faz-te 
médico hoje mesmo". 
O conselho foi dado há 
séculos por Esculápio aos 
seus discípulos, mas a sua 
mensagem está tão actual 
que o Bastonário da Ordem 
dos Médicos não hesitou em 
repeti-la, deixande claro que 
todos devem estar preparados 
para os muitos obstáculos que 
os aguardam. 
Da Ministra da Saúde ficou 
a promessa de que o Governo 
tudo fará para os que agora 
chegam à profissão tenham 
melhores condições de 
trabalho. 
Neste número da Revista da 
Ordem dos Médicos fica o 
registo das cerimónias e as 
intervenções do Bastonário e 
dos Presidentes das três 
Secções Regionais. 
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25& novos 
asclepíades 
O auditório principal da Fundação Calouste 
Gulbenkian encheu-se para ver o Juramento de 
Hipócrates dos novos médicos da Região Sul, 
no passado dia 19 de Janeiro. 

H 
oje, pode já não fazer sentido 
jurar sobre as figuras mitoló
gicas de Apóio, Higia ou Pa
naceia; no entanto, o jura

mento hipocrático mantém-se, ainda 
hoje, como o único "contrato" celebra
do entre o médico e a sociedade. Mais 
de 2000 anos passados sobre a cria
ção do texto original, formulado pela 
escola de Hipócrates, em Cós, na Gré
cia, o Juramento com o nome do seu 
fundador mantém-se vivo e actualizado 
graças à reformulação elaborada pela 
Associação Médica Mundial, em 1983. 

Esta versão "actualizada" foi decla
mada em uníssono por 256 vozes, que 
juraram "fidelidade" aos princípios hi
pocráticos - como manda a tradição. 
Os novos membros da profissão médi
ca prometeram solenemente consagrar 

a vida ao serviço da Humanidade; não 
discriminar os seus doentes por moti
vos de credo, nacionalidade, raça ou 
partido político; prestigiar os seus 
mestres e aceitar os seus colegas co
mo irmãos. 

No discurso de abertura, o Dr. Pedro 
Nunes, presidente do Conselho Regio
nal do Sul (CRS), deixou uma palavra 
à convidada especial , a Ministra da 
Saúde, e a seguir dirigiu-se aos seus 
pares: "Não sabe o quanto nos honra 
por vir passar uma noite com o inimi
go", perante estas declarações, a risa
da foi geral. Dirigindo-se aos futuros 
colegas, o Dr. Pedro Nunes resolveu 
partilhar o que designou de "factos ele
mentares", cosa nostra. 

"Ganharam o direito a uma vida difí
cil", é talvez a expressão que melhor 



sintetiza a mensagem deixada pelo 
presidente do CRS. O Dr. Pedro Nunes 
elogiava, deste modo, os novos médi
cos que conseguiram chegar ao fim, 
"os melhores entre os melhores", mas 
também desmistificava a noção de vi
da fácil que os recém licenciados, ge
ralmente, esperam encontrar. "Hoje, 
aqui e agora, só a escola acaba. ( .. . ) 
Encontrarão a dúvida e a incompreen
são. Serão culpados pelas más notí
cias". Para aqueles que imaginaram 
um local de trabalho bem apetrecha
do, o Dr. Pedro Nunes adianta que en
contrarão "carências diversas. Espan
tar-se-ão quando faltar o soro e o algo
dão", por exemplo. Para aqueles que 
imaginaram uma situação económica 
abastada, este especialista antecipa: 
"serão, rigorosamente, mal pagos". 

A Ministra da Saúde mostrou-se 
muito satisfeita com o convite que lhe 
foi dirigido e relembrou que estes jo
vens médicos irão ajudar a minimizar 
as carências do actual Sistema de 
Saúde português. 

"Tudo farei para melhorar a situação 
que o Dr. Pedro Nunes descreveu, pois 
os médicos não têm obrigação de o fa
zer. Exige-se, no entanto, aos clínicos 
que permaneçam actualizados, que 
nunca diferenciem os doentes e que 
nunca esqueçam que os doentes estão 

fragilizados.( ... ) O sucesso de um mé
dico não se mede pela carteira de clien
tes ou pela localização do seu con
sultório; mas antes, pelo interesse que 
dedica durante toda a sua vida às pes
soas", acrescentou Manuela Arcanjo. 

O discurso de encerramento coube 
ao bastonário da Ordem dos Médicos. 
"Se fores indiferente à fortuna, ao pra
zer, à ingratidão .. . faz-te médico hoje 
mesmo. Foi isto que Esculápio aconse
lhou aos que iam ser aceites na famí
lia" . O Dr. Germano de Sousa deixou o 

mesmo conselho aos jovens licencia
dos. Foi na qualidade de convidada es
pecial que a ministra Manuela Arcanjo 
compareceu à sessão. Comovida, dei
xou algumas palavras: "Vim muitas ve
zes a este auditório, nunca o vi tão 
bonito". Os jovens médicos prometem 
solenemente dedicar a sua vida ao ser
viço da Humanidade. A lembrar os 
verdes anos de estudante, a Tuna Mé
dica de Lisboa motivou alguma nostal
gia nos presentes, sobretudo naqueles 
que se formaram há mais anos. 

Juramento de Hipócrates* 
No momento de ser admitido como Membro da Profissão Médica: prometo 
solenemente consagrar a minha vida ao serviço da Humanidade. 
Darei aos meus mestres o respeito e o reconhecimento que lhes são devidos. 
Exercerei a minha arte com consciência e dignidade. 
A saúde do meu doente será a minha primeira preocupação. 
Mesmo após a morte do doente respeitarei os segredos que me tiver confiado. 
Manterei por todos os meios ao meu alcance, a honra e as nobres tradições da 
profissão médica. 
Os meus colegas serão meus irmãos. 
Não permitirei que considerações de religião, nacionalidade, raça, partido 
político, ou posição social se interponham entre o meu dever e o meu doente. 
Guardarei respeito absoluto pela vida humana desde o seu início, mesmo sob 
ameaça e não farei uso dos meus conhecimentos médicos contra as leis da 
Humanidade. 
Faço estas promessas solenemente, livremente e sob a minha· honra. 

'Fórmula de Genebra 
adaptado pela Associação Médica Mundial, em 1983 

Começar a viver 

O 
Dr. Pedro Nunes, na qualida
de de Presidente do Conselho 
Regional do Sul, deu as boas 
vindas aos colegas recém for

mados. Sem pintar mundos cor-de-ro
sa, traçou um quadro realista da vida 
profissional que os espera. 

Caros Colegas, 
Permitam-me que comece por fazer 
duas referências: a primeira é para 
agradecer à Fundação Calouste Gulben
kian que mais uma vez nos cedeu este 
magnífico auditório onde esta cerimó
nia ganha toda a sua dignidade e signifi
cado. A segunda é para uma convidada 
muito especial, refiro-me, como devem 
calcular, à senhora Ministra da Saúde. 

Permita-me senhora Ministra, que lhe 

diga, quanto nos honra com a sua pre
sença, como apreciamos o sacrifício que 
é $em dúvida para si, vir passar esta noi
te de fim de semana com o "inimigo". 

Sabemos que não compartilha com 
muito dos seus antecessores a verdade 
assumida de que todos os males da 
saúde são culpa dos médicos e que o 
caminho para um bom desempenho 
ministerial é combatê-los. Sabemos 
que tem a lucidez, a inteligência e o 
bom senso de saber que tais verdades 
mais não traduzem o estar na moda 
dos ignorantes e dos incapazes. 

Como pessoa que pensa, que pro
cessa o conhecimento, que não tem 
medo de actuar, V. Exa. não escolheu 
o caminho do confronto tão do agrado 
dos medíocres e da comunicação social 

indigente que vive dos falsos conflitos. 
É por esta sua postura e não por 

qualquer benefício que tenha ou venha 
a outorgar aos médicos que nos senti
mos honrados com a sua presença. É 
por esta sua postura e não por qual
quer obrigação protocolar ou subser
viência de funcionário que sentimos 
nosso dever convidá-la. Convite, aliás, 
que pela primeira vez esta Secção Re
gional da Ordem faz a um ministro pa
ra esta cerimónia. Como convidada 
que é, não poderemos cometer a inde
licadeza de criticar o seu Governo ou as 
suas acções. 

Permita-me, no entanto, que com to
da a liberdade me dirija a estes novos 
colegas e lhes diga algumas verdades, 
não me leve a mal, não é consigo. 
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Meus caros colegas, 
Aceitem agora que antecipe em alguns 
minutos o momento verdadeiro em que 
merecem este tratamento. Se por um 
lado só serão verdadeiramente colegas 
após jurarem cumprir o compromisso 
da nossa profissão, por outro se não 
fossem colegas não me seria permitido, 
por dever de sigilo, partilhar convosco 
alguns factos elementares. 

É que certas coisas guardam-se por 
pudor em família, são, como diriam os . 
sicilianos cosa nostra, são particulares, 
não se apregoam aos quatro ventos. 

Vieram para uma festa. Antevejo nas 
vossas expressões a alegria do "dever 
cumprido" . Sentem que chegaram ao 
fim de um caminho árduo, de um per
curso penoso, de uma bata lha que com 
esforço e sacrifício pessoal venceram. 

Sinto que recordam neste momento 
os muitos convites para festas que re
cusaram. As férias que não tiveram, as 
longas horas isolados a estudar, as car
gas horárias inacreditáveis das vossas 
facu ldades. 

Sinto que recordam com um sorriso 
o momento da vitória sobre o numerus 
clausus que políticos míopes atraves
saram no vosso caminho. Nas cadeiras 
vazias deste auditório estão sentados 
todos os médicos que o país perdeu. 
Estão sentados todos aqueles jovens 
que viram frustrados objectivos e espe
rança da vida, por algumas décimas de 
classificações por vezes absurdas. 

No momento da comemoração da 
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prometeram consagrar as suas vidas ao serviço da Humanidade 

vossa vitória, vós que com orgulho me- Desenganem-se - hoje, aqui e agora, 
recido se podem considerar "os melho- só a Escola acaba. Hoje, aqui e agora 
res entre os melhores", autorizem-me a começa a Vida. E essa é diferente do 
recordar os médicos que o país lamen- que imaginaram. 
tará não "ter. Quando pela vossa vida - Imaginaram a gratidão dos vossos 
profissional fora se acotovelarem em doentes traduzida no apreço pelo 
bancos de urgência com espanhóis, vosso esforço e dedicação. Encontra-
ucranianos, moldavas, brasileiros e rão a dúvida e a incompreensão. 
tantos outros lembrem-se deles. Acusar-vos-ão de negligência, de in-

Quando pela vossa vida profissional competência, ou do que mais canse-
fora o trabalho de rotina vos ocupar ca- guirem imaginar. Serão culpados pe-
da momento do vosso dia não vos dan- las más notícias, pelas doenças incu-
do tempo para o estudo, para a discus- ráveis, pelos acidentes na cirurgia. 
são dos casos clínicos, para as visitas à Pedir-vos-ão que os indemnizem de 
enfermaria, para o lazer ou para o so- estar vivos. Imaginaram uma vida 
nho, lembrem-se deles. dedicada às grandes causas, à salva-

Hoje, neste momento, seguramente ção heróica e abnegada da vida. Pe-
não querem pensar nisso, estão a feste- dir-vos-ão para corrigir a forma do 
jar a vossa vitória- o fim do caminho. nariz, para tirar a verruga, para re

solver problemas imaginários, para 
curar males dos sentimentos e an
gústias de vidas desperdiçadas. 

- Imaginaram o reconhecimento da 
vossa cultura, do vosso saber, das vi
tórias da ciência em que apoiam a 
vossa convicção. Dir-vos-ão que a 
ciência é um conceito dotado de re
lativismo, promoverão a médicos al
ternativos aqueles que nem tentaram 
frequentar a vossa faculdade. Mer
gulharão na profundidade do obscu
rantismo e da ignorância para vos 
confrontarem com crenças atávi
cas como se de conhecimento se tra
tasse. 

- Imaginaram trabalhar em hospitais e 
centros de saúde bem equipados, re
cheados de recursos materiais, pre-
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enchidos por profissionais empenha
dos em encontrar as melhores solu
ções a favor dos doentes. Encontra
rão carências diversas, tropeçarão na 
falta de recursos da alta tecnologia, 
de aparelhos inadequados à função, 
comprados não se sabe bem por 
quem ou para que fim. Espantar-se
-ão quando fa ltar o soro ou o algodão 
em unidades equipadas com os mais 
reluzentes computadores. 

- Imaginaram vir a ser médicos. Ten
tarão reduzir-vos à condição de fun
cionários acéfalos de um sistema 
que tudo tritura. Serão obrigados a 
lutar diariamente pela vossa liberda
de, pela vossa autonomia, pelo reco
nhecimento da vossa capacidade de 
liderança, pelo sacrifício da vossa 
exigência ética. 

- Imaginaram uma vida economica
mente confortável, viagens a paraí
sos exóticos, o desfrute do lazer e 
dos bens de consumo da moderni
dade. Serão rigorosamente mal pa-

gos, tudo e todos tentarão obter o 
vosso trabalho ao mais baixo cus
to, para uma vida média terão de 
trabalhar um número de horas so
bre-humanas. 

- Imaginaram a solidariedade dos vos
sos colegas mais velhos, a compre
ensão pela vossa insegurança, o 
apoio nos difíceis momentos do iní
cio de vida, das primeiras derrotas, 
das primeiras frustrações. Encontra
rão por vezes gente amarga, gente 
que se deixou derrotar, gente que in
veja a vossa inocência. Encontrarão 
colegas bem instalados na vida, au
ferindo situações de privi légio econó
mico, que despudorada mente vos di
rão que a resolução de todos os pro
blemas da saúde reside em impedir 
o vosso direito a trabalhar depois de 
cumpridos os deveres para com o 
patrão - Estado. Na casa que tam
bém é vossa serão lançados livros 
prefaciados por ex-ministros que em 
tempos vos insultaram. 

Eutanásia: 

Meus caros colegas, 
Hoje começa a vida. Dentro de minu
tos irão dar um passo irreversível. Irão 
garantir o direito a fazer parte desta 
comunidade de homens livres que es
ta mesa aqui representa. Irão ganhar o 
direito a uma vida difícil de luta e re
sistência. Ainda estão a tempo de de
sistir. 

Mas se não aproveitarem estes pou
cos minutos que vos restam, se se 
mantiverem até ao fim e connosco re
petirem o juramento da nossa profis
são, então deixem-me dizer-vos: obri
gado por terem vindo. Obrigado por re
forçarem as nossas fi leiras com a vossa 
juventude, a vossa competência, o vos
so entusiasmo. 

Obrigado por virem pegar no tes
temunho e continuar o nosso traba
lho. Obrigado por ocuparem esse lu
gar que ainda ontem, há poucas horas 
nós próprios ocupávamos. Sejam bem 
vindos, que tenham uma vida profissio
nal plena. 

Homicídio por compaixão 
é defensável? 

U
m referendo, em Portugal, 
sobre a legalização da euta
násia teria, certamente, re
sultados imprevisíveis. Mes

mo no seio da classe médica há al
gumas vozes que a defendem. Mas, 
ao contrário da Ordem dos Médicos 
holandesa, a sua congénere portu
guesa mantém a sua posição: <<Cons
titui falta deontológica grave (. .. ) a 
prática da eutanásia» 

A eminente legalização da eutaná
sia na Holanda não deixa indiferen
tes os médicos portugueses. A maio
ria é, manifestamente, contra. Mas 
há excepções - sobretudo quando 
outros países, como é o caso da Bél
gica, dão mostras de querer seguir o 
exemplo holandês. 

O médico Francisco Freire de An
drade, presidente do Conselho Disci-
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pl inar da Secção Regional do Sul da 
Ordem dos Médicos, na recepção aos 

novos colegas, não optou por um dis
curso convencional e falou aberta-



mente sobre a questão da eutanásia, 
não se mostrando, no entanto, a fa
vor da mesma. 

No final, os jovens médicos insis
tiram em repetir a iniciativa e agendar 
outros temas de natureza ética e deon
tológica para discussão. Afinal, este e 
outros temas são ainda pouco debati
dos nas Faculdades de Medicina. 

"Uma vez que a Holanda está em 
fase de legalização da eutanásia é 
importante estar atento ao que se vai 
passa r. O que acontecer nos próxi
mos anos dará origem a guidelines 
para o futuro", explica. 

Na opinião deste especialista, nos 
próximos anos, esta será uma ques
tão que os médicos se irão confrontar 
do ponto de vista jurídico, penal e 
deontológico. A eutanásia deve ser 
"observada" à luz de três aspectos: 
das diferenças culturais, do imperati
vo tecnológico versus tratamento pa
liativo e da luta contra a morte. 

É sabido que as diferenças cultu
rais introduzem diferentes formas de 
"olhar" para a eutanásia . "As atitu
des das várias sociedades não são 
iguais. As influências culturais e reli
giosas são distintas de região para 
região. Por exemplo, os muçulmanos 
não aceitam a eutanásia por uma 
questão religiosa, nem tão pouco o 
conceito de morte cerebral. Os ju
deus não aceitam a eutanásia , em
bora aceitem desde há pouco tempo 
o conceito de morte cerebral. Os pro
testantes parecem ter uma atitude 
bastante mais permissiva e pragmá-

tica relativamente a estes aspectos. 
O caso da Holanda é, sem dúvida, 
especial. Este país é a nível mundial 
um verdadeiro líder para todos aque
les que são adeptos da descriminali
zação e da utilização da eutanásia de 
uma forma sistemática . Mas há um 
dado curioso que é interessante reve
lar: um estudo oficial, realizado em 
1999, concluiu que só cerca de 60% 
das mortes por eutanásia são comuni
cadas às entidades oficiais. Paralela
mente, a eutanásia não está reservada 
a doentes em fase terminal - esta não 
é uma condição necessária para que 
seja autorizada", revela o especialista. 

O binómio medicalização da morte 
versus tratamento paliativo é cada 
vez mais alternativa à eutanásia. 
Mas enquanto os cuidados paliativos 
são cada vez mais encarados como 
uma forma de fazer desaparecer a 
ideia de eutqnásia - sendo uma ver
dadeira alternativa para doentes in
curáveis; a medicalização da morte é 
cada vez mais entendida como inefi
caz. Utiliza terapêuticas de alta tec
nologia que são ineficazes para com
bater a morte e assenta, também, em 
excessivos e agressivos diagnósticos. 
"Todos nós, de uma maneira mais ou 
menos consciente, sentimo-nos obri
gados por imperativo tecnológico a es
gotar até ao último recurso no sentido 
de manter a vida . No entanto, a quali
dade dos cuidados paliativos não deve 
ser sub-estimada". 

Lutar contra a morte é uma tarefa 
inglória, que não pode ser vencida, 

Definir conceitos 

Para melhor compreender o sig
nificado de cada uma das ex
pressões utilizadas nas sessão 

de recepção aos colegas, o Dr. Frei
re de Andrade veiculou algumas de
finições inteligíveis produzidas por 
um jurista na área da bioética, que 
aqui reproduzimos: 

Eutanásia - Voluntária (a pedido da 
pessoa) ou involuntária. 
- Provocação directa e deliberada 

da morte do doente por piedade e 

compaixão, para evitar sofrimen
tos absurdos. 

- Para acabar com uma vida inútil 
(velho, moribundo, anormal, inú
til, defeituoso). 

Eutanásia Eugénica - Eliminar sem 
sofrimento, com fins de selecção os 
tarados, os débeis, os aleijados ou 
enfermos cuja descendência seria 
nociva à sociedade. 
Eutanásia Económica - El iminar 
sem sofrimento os enfermos cró
nicos e incuráveis, as "bocas" 

sublinha o Dr. Francisco Freire de 
Andrade. "Existirão muitos médicos 
que pensam que se deva lutar exaus
tivamente e sem qualquer tipo de es
perança contra a morte, utilizando 
todos os meios à nossa disposição". 
Esta não parece ser a opinião deste 
especialista e dos defensores da Me
dicina Paliativa . 

Médicos holandeses 
favoráveis à eutanásia 

A posição da Ordem dos Médicos ho
landesa é coincidente com a medida 
apresentada e já aprovada pelo Par
lamento holandês. A sua congénere 
portuguesa marcada por uma tradi
ção cristã - tal como todos os ele
mentos da nossa sociedade - recusa
-se a aceitar a prática da eutanásia . 

O Código Deontológico português 
no seu artigo 4r defende que "o mé
dico deve guardar respeito pela vida 
humana desde o seu início. Constitui 
falta deor.1tológica grave ( ... ) a práti
ca da eutanásia". No entanto, o mes
mo Código também diz no seu artigo 
49o que "em caso de doença com
portando prognóstico seguramente 
infausto a muito curto prazo, deve o 
médico evitar obstinação terapêutica 
sem esperança, podendo limitar a 
sua intervenção à assistência moral 
do doente e à prescrição ao mesmo 
de tratamento capaz de o poupar a 
sofrimento inútil , no respeito do seu 
direito a uma morte digna e conform
e à sua condição de Ser Humano". 

inúteis para a sociedade. 
Distanásia - A não utilização de re
cursos extraordinários, difíceis, cus
tosos ou dolorosos, quando des
proporcionados, antendendo às 
condições particulares do doente 
terminal. 
Adistanásia - Abandono das técni
cas necessárias para manter as cons
tantes biológicas de um doente que 
perdeu definitivamente a sua condi
ção humana. 
Ortotanásia - Deixar morrer em paz. 
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Conhecer a Ordem 
Dois dias antes do Juramento de Hipócrates, os médicos 
recém-licenciados foram convidados a visitar as instalações 
da Ordem dos Médicos. 

M
uitos dos convidados desta 
sessão especial quiseram 
entrar a rigor e com o pé 
direito. Afinal não é todos 

os dias que se conquista o direito de 
entrar pelos seus próprios pés, reco
nhecido como igual, naquela que é 
considerada a mais importante estru
tura médica portuguesa. 

Enquanto alguns recém licenciados 
demonstravam alguma admiração pe
las instalações; a maioria conversava 
animadamente sobre o dia passado no 
Hospital , enquanto percorria a esca
daria e o corredor que os conduziria ao 
Anfiteatro. O propósito daquele convi
te era conhecer melhor os cantos à ca
sa e a estrutura daquela organização, 
os seus estatutos e funções. 

A Paulo Sancho, advogado e res
ponsável pelo Departamento Jurídico 
da OM, foi incumbida a difícil missão 
de explicar, em poucos minutos, para 
uma audiência inquieta, o que é a Or
dem dos Médicos. O advogado disser
tou sobre a natureza desta organiza
ção, explicando que se trata de "uma 
pessoa colectiva de direito público". 
Referiu, ainda, que a inscrição nesta 
organização tem um cariz obrigatório 
para todos os médicos que exercem 
Medicina em Portugal. 

Criada em 1938, pelo Decreto-lei no 
29171, a Ordem dos Médicos rege
-se, no entanto, por um estatuto mais 
recente, que data de 1977. Está ex
presso na legislação que esta organi
zação "exerce a sua acção com total 
independência em relação ao Estado, 
formações políticas, religiosas ou ou
tras organizações" . 

Citando o artigo 6° do Estatuto da 
Ordem dos Médicos (Decreto-lei no 
282/77, de 5 de Julho), Paulo Sancho 
referiu que a OM tem por finalidades 
essenciais: "defender a ética, a deon-
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tologia e a qual ificação dos profissio
nais médicos"; "fomentar e defender 
os interesses da profissão médica a to
dos os níveis"; "promover o desenvol
vimento da cultura médica"; "dar pa
recer sobre todos os assuntos relacio
nados com o ensino, com o exercício 
da medicina e com a organização dos 
serviços que se ocupem da saúde" e, 
finalmente, "emitir a cédu la profissio
nal e promover a qualificação profis
sional dos médicos". 

É, igualmente, obrigação da Ordem 
"informar os médicos de tudo quanto 
diga respeito às necessidades e aos in
teresses das populações no campo de 
saúde". 

Em termos organizacionais, esta es
trutura assenta em cinco tipos de ór
gãos: deliberativos, executivos, con
sultivos, fiscalizadores e disciplinares. 
Dos órgãos executivos fazem parte, en
tre outros, o Conselho Nacional Execu
tivo (CNE) e os três conselhos regionais. 

Por sua vez, dos órgãos consu ltivos 
que têm como missão aconselhar os 
órgãos executivos fazem parte: colé
gios de Especialidade, Conselho Na
ciona l de Ética e Deontologia Médi
ca, Conselho Nacional de Ensino e 
Educação Médica, Conselho Nacional 
para o Serviço Nacional de Saúde, 
Conselho Nacional de Exercício da 
Medicina Livre, Conselho Nacional da 

Segurança Social dos Médicos, Conse
lho Nacional de Médico Interno e Con
selho Nacional do Exercício Técnico da 
Medicina. 

Em termos práticos, reforçou o juris
ta Paulo Sancho, "esta é uma estrutu
ra que vos dirá pouca coisa . Afinal 
qual é o interesse prático de tudo is
to?", inquiriu. A resposta veio pouco 
depois: "A Ordem dos Médicos tem 
poderes para actuar ao nível político; 
no domínio da ética e do exercício téc
nico; e no âmbito disciplinar". A título 
de exemplo, esta estrutura pode dar 
pareceres sobre a organização do 
SNS, pronunciando-se sobre a mes
ma, sempre que esteja em causa o 
exercício da Med icina. Tem compe
tência para apreciar questões éticas, 
deontológicas e técnicas. E, ainda, po
de ser chamada a pronunciar-se num 
processo em tribunal -estando habili
tada, também, para punir disciplinar
mente algum dos seus membros. 

No curto prazo, interessará, sobre
tudo, aos jovens médicos alguns de
partamentos específicos - Formação, 
Internacional , Jurídico - que, na de
pendência dos conselhos regionais, 
dão apoio aos membros da OM. Para 
saber um pouco mais sobre cada um 
destes departamentos, pode consu ltar 
a homepage da Ordem dos Médicos, 
em www.ordemdosmedicos.pt 

A Ordem na Net 
ara além de informações de ca
rácter científico-profissional, 
cultural, a homepage da Ordem 

dos Médicos possui dados institucio
nais importantes (nomeadamente, a 
composição do Conselho Nacional 
Executivo), alguma legislação (Código 
Deontológico, Estatuto da OM, Estatu-

to Disciplinar, Estatuto do Médico ou 
Regulamento da Publicidade da Acti
vidade Médica). 

Se aceder à Secção Regional do Sul 
(ver em Informações Institucionais) 
poderá ainda encontrar dois serviços 
muito úteis: o serviço administrativo e 
o departamento jurídico. 
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Juramento de Hipócrates 
da Região Centro 
Num discurso dirigido aos jovens estudantes 
de Medicina, o Dr. António Reis Marques conduziu a cerimónia 
que decorreu no dia 27 de Janeiro, em Coimbra. 

, 
E 

com grande prazer que a Sec
ção Regional do Centro da Or
dem dos Médicos tem como 
convidado nesta cerimónia a 

senhora Professora Dr<l Manuela Ar
canjo, Ministra da Saúde, o senhor 
Prof. Doutor Castro e Sousa, Presiden
te do Conselho Científico da Faculda
de de Medicina de Coimbra, Escola 
que licenciou estes novos médicos, 
o senhor Dr. José Cabeças, Presidente 
da ARS do Centro, estrutura que vai 
acolher nos seus serviços, estes cole
gas. A todos cumprimento e agradeço 
a presença. 

Cumprimento igualmente, embora 
sejam pessoas da Casa, o senhor Bas
tonário, o Vice-presidente da Secção 
Regional do Su l, Dr. José Luís Gomes, 

. e o Presidente da Secção Regional do 
Norte, Dr. Miguel Leão. 

Ao senhor Dr. Malaquias, Medalha 
de Mérito da Ordem dos Médicos, 
membro do Conselho Disciplinar do 
Centro, que vai hoje fazer a conferên
cia habitual nestas nossas cerimónias 
do Juramento de Hipócrates, agradeço 
a forma como sempre foi incapaz de 
dizer não aos meus pedidos e saúdo-o 
com respeito. À Dr<~ Maria Augusta 
Mota, secretária da Secção Regional 
do Centro dou um beijinho e agradeço 
a forma como sempre desempenha o 
papel de anfitriã. 

Meus caros colegas, meus senho
res. Depois destas palavras que embo
ra formais, são também a expressão 
sincera dos nossos sentimentos, que
ria realçar a presença dos represen
tantes de instituições marcantes na 
formação e no trajecto profissional dos 
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médicos (OM, Faculdades de Medici
na e ARS/MS). É na conjugação das 
vontades e no diálogo permanente 
destas institu ições, que vamos conse
guir, com certeza, ultrapassar as difi
cu ldades que as reformas do ensino 
pré e pós-graduado vão criar a estes 
jovens é, digo, essencialmente a es
tes, porque são os últimos filhos da ve
lha reforma da Faculdade de Medici
na e vão com certeza ainda, apanhar 
as mudanças, que desejamos para o 
ensino pós-graduado. E as mudanças 
por melhores que sejam, provocam 
sempre insegurança, medo, ansie
dade. Especialmente a estes jovens 
peço que mantenham a esperança no 
futuro e a serenidade possível; vão 
com certeza encontrar-se as melhores 
soluções . 

Senhora Ministra Profl Doutora Ma
nuela Arcanjo, V. Exa representa para 
este jovens, provavelmente, a cara vi
sível do grande patrão, que o SNS é 
para todos nós. Como tal, todos eles 
esperam de V. Exa, que tenha a cora
gem de assumir nessa qualidade, as 
virtudes inerentes a um grande líder da 
nossa saúde: 
- Promovendo boas condições de tra

balho para que todos se sintam esti
mulados; 

- Promovendo um estado emociona l 
motivador, capaz de mobilizar todas 
as energias comprometendo todos 
nos objectivos, nas estratégias de
lineadas; 

- Promovendo uma justa política re
muneratória, pagando a cada um 
de acordo com a sua valia técnico
-ci_entífica, a sua capacidade de tra-

balho, a sua eficácia e eficiência; 
- Lutando para que o Serviço Nacional 

de Saúde não apodreça. Para isso, 
será importante que seja estrutura
do, melhorado, modernizado tecno
logicamente, introduzindo uma cor
recta política de aproveitamentos de 
recursos instalados, mas fundamen
talmente, melhorando a capacidade 
de. adaptação aos novos tempos, às 
necessidades do utente, à melhoria 
da qualidade dos cuidados disponí
veis. V. Exa é apresentada pelos me
dia como uma encarnação do velho 
patrão - distante, autoritária, mal 
disposta e a pensar somente na ca i
xa, no dever e haver, descurando es
tratégias de reconversão do sistema, 
sem preocupações com a satisfação 
dos "utentes". 

Eles não sabem, mas eu sei, que a 
senhora Profl Manuel Arcanjo não é o 
"anjo mau" desta fita . É uma pessoa 
sensível, afectuosa, de relação inter
pessoal fácil, mas também determina
da , corajosa e estudiosa. Peço licença 
para lhe dar um conselho: não se pre
ocupe em agradar a meia dúzia de cro
nistas, eles só a elogiariam, se perfil
hasse uma política de confronto com 
os médicos, porque isso dá primeiras 
páginas e abertura de telejornais. As 
experiências de muitos dos seus ante
cessores mostrou que embora andan
do durante algum tempo com indícios 
elevados de popularidade, rapidamen
te se esvaziou o balão de oxigénio que 
os mantinha lá em cima. E foram
-se sem deixar grandes memórias. 
Temos a certeza da sua inteligência e 
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a confiança de que em conjunto, com 
a nossa competência e as suas op
ções políticas, podemos dar saúde e 
qualidade de vida aos doentes deste 
país. 

Quero acreditar, penso mesmo, para 
mim próprio, que esta senhora tem 
todas as condições para ser recorda
da futuramente como Ministra da 
Saúde, tal como é hoje lembrada 
em relação às suas anteriores fun
ções, se levar em conta algumas 
condicionantes que me atrevo a re
lembrar: 
1 - Nunca a reforma necessária na 

saúde se impôs como agora . Es
sa reforma não passa, na minha 
concepção, pela privatização do 
SNS como alguém defendeu, 
mas sim, pela adaptação das es
truturas às necessidades em saú
de, geri-las correctamente, tendo 
em mente os objectivos e poste
rior avaliação dos resultados. 
Não digo, nem quero deixar de 
pensar, que muitas vezes, a ini
ciativa privada não é a melhor 
solução para algumas situações, 
para a gestão de uma ou mais 
unidades de saúde. O importan
te, é nessas circunstâncias, ga
rantir e disponibilizar os cuida
dos de saúde à população de 
forma equitativa, com acesso rá
pido, com a qualidade requerida 
a um país da UE, a um preço 
tendencialmente gratuito. Mas 
entregar à in iciativa privada a 
gestão deste sector, com o Esta
do ausente e sem qualquer ca
pacidade de intervenção na re
gulação, é na minha concep
ção, deixar este sector sensível e 
essencial às pessoas, entregue 
às leis neutras do mercado, com 
os seus consequentes atropelos 
aos valores humanistas da nossa 
civilização. 
O SNS é um instrumento e não 
um fim do sistema da Saúde e 
como tal deve ser defendido; a 
sua defesa passa pela sua agi li
zação, provavelmente, libertan
do-o da sua grande carga buro
crática e transformando-o numa 
estrutura moderna, aberta, parti
cipada e congregadora de poten-
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cial idades. Há a este nível vecto
res não totalmente explorados, 
como o sector convenciona
do, uma aposta a ser seriamente 
testada. 

2 - Outra cond ição pela qual a se
nhora poderá ficar na memória, 
é pela oportun idade de agir, mas 
agi r seguramente pelos cami
nhos mais adequados, pois os 
estudos foram feitos, as estraté
gias já foram muito discutidas. É 
altura de tomar finalmente deci
sões e fazê-las cumprir às estru
turas, que têm como dever levar 
para o terreno, as decisões da 
cúpu la ministerial. Não se pode 
perder mais tempo, sob pena de 
frustarmos definitivamente todos 
os agentes e a popu lação. 
A terceira condição está interli
gada às anteriores e diz respeito 
aos recursos humanos. 

3 - Temo-los suficientemente prepa
rados, modernamente equipados 
e prontos a desenvolver todo o 
potencial dos meios de diagnós
tico e terapêutica; há igualmente 
instalações para suportarem as 
condições exigidas a um trata
mento humanamente condigno. 
Temos capacidades, saberes e 
vontade para formarmos os mais 
jovens e, esta vertente deixem 
que vos diga, é essencial. Não 
vale a pena dizermos que somos 
bons e depois não termos dispo
nibilidade para compartilharmos 
as nossas competências. Temos 
a obrigação de em cada unidade 
de saúde, montarmos uma pe
quena Escola Clínica . É esse o 
maior ensinamento dos grandes 
mestres da Medicina. 

Os médicos, sujeitos às investidas 
dos vários /obbies interessados neste 
mercado, mas também com "tiros nos 
pés" de alguns dos seus membros, 
têm que permanentemente interiorizar 
que o seu prestígio, depende da sua 
postura, da sua qual ificação técnico
-profissional , do seu desempenho, da 
sua eficiência, da sua relação com os 
seus doentes. A Ordem dos Médicos 
tem a obrigação de relembrar e zelar 
permanentemente por estes princípios, 

pois são a base dos nossos Códigos de 
Ética e Deontologia. 

Não é demais frisar que por maiores 
que sejam as nossas aptidões técni
cas, o prestígio médico requer conten
ção pública, postura humi lde, respeito 
pelos colegas, fida lguia no relaciona
mento com outros profissionais, hu
manidade com os doentes. 

A publicidade fácil, o comportamento 
arrogante, o auto-elogio, são metodolo
gias que a longo prazo conduzem à cen
sura pública e ao desrespeito da classe. 
Se nos fixarmos nos grandes nomes da 
nossa Medicina, verificamos que o seu 
esplendor, passou muito para além da 
destreza técnica e afirmou-se na gran
deza da sua cultura e da postura cívica. 

Somos os mais interessados na sa
tisfação da população com os serviços 
de Saúde que o país tem, pois o verda
deiro espelho da Saúde é a classe mé
dica. A estes novos colegas foram-lhe 
fornecidas orientações e advertências 
práticas que a sua integração nos ser
viços clínicos requer e durante a sema
na que agora termina, estabeleceram 
contacto com as organizações profis
sionais e os órgãos da Ordem dos Mé
dicos que exercem a regulação do seu 
exercício profissiona l. Vão agora iniciar 
um trajecto profissional cheio de difi
culdades, com muitas exigências, de 
frequentes ingratidões, mas repleto de 
satisfação pessoal porque viciados na 
esperança e na crença que nos alimen
ta, de esconjurar os males dos homens. 

Colegas, em nome da Secção Regio
nal do Centro da Ordem dos Médicos 
dou-vos as boas vindas a esta casa 
que é de todos nós e peço-vos: sai
bam dignificar esta classe que ao lon
go de séculos soube em todas as cir
cunstâncias, ajudar os doentes a ultra
passar os momentos mais dolorosos 
da sua existência . 

É no dia-a-dia da nossa inquietude, 
na sucessão dos nomes vazios, nas 
ausências dos lugares antes ocupados, 
no si lêncio dos nossos pensamentos, 
que floresce a memória dos que se sal
vam, o eco dos sentimentos de felici
dades impossíveis de dizer, a plenitu
de de todos os sonhos de uma vida. 
Digo-vos, a nossa profissão é um bom 
destino e desagua num lago de mar
gens plenas de afectos. 



ESPECIAL 
Juramento de Hipócrates 

Início de carreira 
·-

O Dr. Miguel Leão, presidente do Conselho Regional do Norte da 
Ordem dos Médicos, foi o anfitrião dos jovens médicos, que se 
comprometeram a cumprir os princípios que regem a profissão. 
Num discurso acutilante, não poupou críticas à actuação do 
poder político. 

D
ecorre pela segunda vez, na 
Secção Regional do Norte da 
Ordem dos Médicos, com a 
devida solenidade, a realiza

ção do Juramento de Hipócrates no lo
ca l e no momento próprios. No local 
próprio, porque deve ser na Ordem dos 
Médicos que os jovens licenciados em 
Medicina se comprometem a cumprir 
um conjunto de princípios, transforma
dos em juramento, que enfermarão 
para sempre a respectiva actividade 
profissional. No momento próprio, por
que só com a adopção prévia destes 
princípios é que torna licito, nos planos 
ético, moral e deontológico, o exercício 
da actividade profissional , perante os 
doentes e os outros colegas. 

Mas para além do Juramento que 
hoje aqui nos reúne é importante que 
os novos membros da Ordem dos Mé
dicos tenham a percepção da rea lida
de da instituição a que passam a per
tencer para orgulho de todos nós. 

Importa por isso referir que decorre
ram cerca de dois anos desde a posse 
dos actuais corpos gerentes nacionais 
e regiona is da Ordem dos Médicos. Es
tamos, portanto, em momento de cons
tatar e enaltecer que as palavras que 
proferi nesta mesma sala há dois anos 
atrás se revelaram, de certo modo, 
proféticas. Não querendo falar especi
ficamente da SRN, pode hoje concluir
-se que pela acção de todos em con
junto foi possível transformar a Ordem 
dos Médicos numa organização inter
ventiva e com capacidade de antecipa
ção e, hoje, parceiro incontornável na 
solução dos problemas que dizem res
peito à saúde dos portugueses, e por-
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que não dizê-lo, à saúde dos médicos. 
Eleitos na diversidade de algumas opi
niões e conceitos, soubemos, com di
vergências tácticas de pormenor, culti
var os consensos internos e, por isso, 
a sol idariedade indispensável ao su
cesso das intervenções externas da Or
dem das Médicos. Estão assim, prova
velmente, criadas as condições de es
tabilidade necessárias para que já den
tro de um ano, quando ocorrerem no
vas eleições para os corpos gerentes 
da OM, se possa demonstrar a todos 
os médicos que, não obstante a inevi
tável regionalização de algumas ques
tões, os actuais corpos gerentes da Or
dem dos Médicos, desde o Presidente 
da Ordem até aos conselhos regionais, 
possuem o potencial necessário para 
continuar a desenvolver, com sol ida
riedade e eficácia, muitas das missões 
que têm em mãos, mas que, infel iz
mente, não podem concretizar em ple
no sem a activa colaboração e decisão 
de terceiros. 

Parece provar-se assim a justeza 
das palavras que proferi em nome dos 
corpos gerentes da SRN, em 12 de Ja
neiro de 1999, quando me referia ao 
funcionamento dos diversos órgãos da 
OM e que permito citar: "Para a con
cretização des~as e outras medidas 
constantes do nosso programa impor
ta que o CNE seja eficaz, operacional 
e solidário. A este propósito importa 
reflectir sobre a sua composição. Re
cordo que, nos termos do Estatuto, a 
eleição do Presidente da Ordem é in
dependente da eleição dos órgãos re
gionais. Não podem existir, portanto, 
quaisquer hipotecas do Presidente da 

Ordem com qualquer das secções re
gionais, nem podem existir quaisquer 
hipotecas de qualquer Secção Regio
nal com o Presidente da Ordem. Por 
outro lado, deve salientar-se que a le
gitimidade do Presidente é nacional e 
que esta reserva para o Presidente da 
Ordem um papel fundamental na pro
cura dos consensos desejáveis e possí
veis, e na representação da Ordem ao 
mais alto nível, em colaboração com 
os três conselhos regionais. 

Deixo aqui, assim, um alerta ao sen
tido de responsabilidade dos conse
lhos regionais do Sul e do Centro, e 
dos seus presidentes, o Dr. Pedro Nu
nes e o Dr. Reis Marques, que sincera
mente cumprimento pelos êxitos que 
obtiveram. Pela nossa parte, pela mi
nha parte, e ao contrário do que al
guns já expressaram, a leitura dos pro
gramas dos órgãos regionais eleitos e 
do Presidente eleito, permite antever e 
desejar que serão possíveis decisões 
maioritárias (e até unânimes) que tor
nem a coesão, a marca indispensável 
dos mandatos que vamos iniciar. Para 
isso, a Secção Regional do Norte tudo 
fará, sem violar o seu programa de 
candidatura e sem ocultar divergên
cias, para que a coesão não seja ape
nas uma simples palavra". 

Concretizado que foi o desejo que 
então expressei, atrevo-me até a con
cluir que a Ordem dos Médicos mudou 
e mudou para melhor. Com orgulho re
nascido. Com dignidade reassumida . 
Com protagonismo decisivo. 

Por tudo isto espera o CRN que este 
clima se não deteriore motivado por in
teresses pessoais ou de grupos minús-



culos que, não obstante pretenderem 
ostentar roupagens renovadoras, não 
conseguem despir-se das suas ortodo
xias ideológicas, de método ou de sim
ples estilo. Esperemos ainda que todas 
as vozes sábias e experientes se não 
deixem envolver por cânticos de um 
passado recente e queiram recuperar 
alguns discretos e esgotados protago
nistas pondo em causa o clima de uni
dade na diversidade que tem caracteri
zado a acção da Ordem dos Médicos 
nestes últimos dois anos. 

Ministra da Saúde foi convidada 
especial da cerimónia 

Estranharão depois destas palavras 
que ainda não me tivesse referido à 
convidada especial desta cerimónia. 
Fi-lo, de propósito, para enaltecer a 
presença de Sua Excelência a senhora 
Ministra da Saúde. Julgo não errar se 
disser aos novos membros da Ordem, 
que é inédito um Juramento de Hipó
crates ser presidido pelo Ministro da 
Saúde. Este é já um motivo de agrade
cimento pela presença da senhora Mi
nistra da Saúde. Aproveito entretanto 
para salientar à Prof. Manuela Arcan
jo, que por acaso é a Ministra da Saú
de, que a sua presença é, apenas e re
sidualmente, um convite protocolar. 
Pelo simples facto da Secção Regional 
do Norte se caracterizar por convidar 
para sua casa, quem estima e respei
ta . É o caso de Vossa Ex. a. 

Mas porque estamos em quadra fes
tiva e porque estes jovens médicos 
merecem um futuro melhor é que eu 
me permito, em seu nome, fazer- lhe 
um pedido, que também é um desafio, 
próprio do Natal. É que estes jovens 
não gostarão de ter uma formação mé
dica controlada por estruturas tecnica
mente incapazes. É que estes jovens 
não gostarão de uma estrutura de in
ternatos que os prejudica em relação a 
médicos não portugueses. É que es
tes jovens não gostarão de vir a ser 
vitimas de inspecções sem a cau
ção técnica da Ordem onde acabam 
de ingressar. É que estes jovens não 
gostarão de vir a trabalhar numa insti
tuição pública em que Ordem que 
acabam de abraçar está impedida de 
intervir disciplinarmente. É que estes 

importante que os novos membros tenham a percepção da realidade" =i 

jovens não gostarão de exercer a sua 
actividade sem a garantia que os seus 
actos e decisões sejam reconhecidos 
como o topo da hierarquia técnica das 
equipas de saúde. É que estes jovens 
não gostarão de exercer a sua activi
dade sabendo que a comparticipação 
dos medicamentos que prescrevem 
depende da especialidade que pos
suírem. 

Com tudo isto, é legitimo Vossa Ex.a 
interrogar-se o que podem estes jovens 
médicos, e também os médicos menos 
jovens, colocar- lhe no seu sapatinho 
natalício. Porventura muito, porventu
ra mu ito pouco. Mas porque é minha 
convicção que Vossa Ex.a o sente, é 
que seria gratificante para nós, e per
mita-me que o diga para si, vir a ser 
recordada como alguém que definitiva
mente inverteu uma tradição de mais 
de uma década de sistemática e con-

certada hostilidade do poder político 
em relação os médicos, que se tradu
ziu apenas em prejuízo para os doen
tes. Os médicos que hoje aqui estão 
tem dois anos para realizar um inter
nato geral que os habilita ao exercício 
autónomo da Medicina. Depois espe
ra-os uma prova de acesso ao interna
to complementar. Finalmente, obterão 
um título de especialista . Nisto Vossa 
Ex.a está em melhores condições. Já 
fez o equ ivalente ao internato geral, já 
possui autonomia profissional e não 
tem que prestar nenhuma prova. É por 
estas razões que a Ordem dos Médicos 
gostaria de poder atribuir-lhe, simboli
camente e ao ver satisfeitos os desejos 
dos jovens médicos que aqui estão, o 
título de Especialista . Se, infelizmente, 
não for antes, pelo menos daqui a três 
anos. Sem exame. Obviamente, com 
apreciação curricular. 
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Há alguns anos o Grupo 
Bial decidiu acometer-se 

à tarefa pioneira em 
Portugal de desenvolver 

soluções terapêuticas 
totalmente umade in 
Portugal ~~ , para o que 

criou um Departamento 
de Investigação e 
Desenvolvimento. 
Ali, faz-se síntese 

química, farmacologia 
pré-clínica e 

farmacologia humana, 
como explica 

o Dr. Luís Almeida . 
Por Fernando Melo 

·-

Selo de qualidade 

A
quipa de investigação hoje 
ntegra 26 elementos e con
ou, desde o início, com es
rangeiros (oriundos da Escó

cia, República Checa, Alemanha, Rús
sia e França) devido à falta, em Portu
gal, de recursos especializados nalgu
mas valências. A maioria do corpo pro
fissional dos seus laboratórios tem dou
toramento. O know how da equipa re
vela-se nos resultados: há produtos já 
em fase adiantada de desenvolvimen
to, "mas a filosofia de Bial é fa lar ape
nas do que já existe e está disponível". 
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No Laboratório de Investigação Quí
mica, procede-se à síntese de novas 
moléculas que são posteriormente 
submetidas a rastreio farmacológico, 
no sentido de se apurar se detêm pro
priedades farmacológicas. Este traba
lho é feito pelo Laboratório de Investi
gação Farmacológica, onde trabalham 
farmacologistas, bioquímicos e biólo
gos. Além de estudos in vitro realizam
-se ensaios em an imais, para o que 
Bial tem um biotério próprio. 

Na área de investigação clínica, 
existe uma Unidade de Farmacologia 

Humana interna, licenciada para estu
dos em voluntários saudáveis. O Dr. 
Luís Almeida refere, a propósito, a 
existência de guidelines internacionais 
que regulam toda a actividade relacio
nada com ensa ios clínicos, sejam de 
farmacologia humana (normalmente 
em voluntários sãos), sejam ensaios 
terapêuticos (em doentes). "O nível de 
padronização a que se chegou é tal 
que a loca lização geográfica deixou de 
ser importante". Isto para dizer que "a 
padronização da actividade permite 
que um estudo feito em Portugal se-



gundo as guidelines internacionais é 
tão válido como um outro feito noutro 
qualquer país europeu ou nos EUA". O 
ponto de convergência e difusão desse 
trabalho de padronização é a lnterna
tional Conference on Harmonization 
(ICH), em que participam a Europa, os 
Estados Unidos da América (EUA) e o 
Japão. Havia uma necessidade óbvia 
de os dados sobre um fármaco produ
zidos num ponto poderem ser aceites 
pelas autoridades de outras regiões, de 
modo a evitar a repetição de toda a ba
teria de estudos. "Só quando se conhe
cem ou presumem diferenças étnicas é 
que há necessidade de localização". 

Estudos não descuidam 
eventuais riscos 

O primeiro estudo de um novo fárma
co no Homem apenas é feito após 
uma série de estudos pré-clínicos, a 
maior parte deles também com dese
nhos padronizados. Assim, quando se 
inicia o estudo no Homem, já existe 
um razoável conhecimento acerca dos 
potenciais efeitos e impacto no ser hu
mano. "Os estudos são desenhados 
tendo em conta esse conhecimento e 
os primeiros ensaios são normalmente 
realizados com doses únicas, progres
sivamente maiores. Por outro lado, o 
nível de controlo e monitorização dos 
primeiros estudos no Homem é máxi
mo, sendo os voluntários monitoriza
dos como se estivessem numa unida
de de cuidados intensivos. Ou seja, há 
uma série de medidas que visam tor
nar o risco perfeitamente negligível , 
condição necessária para tornar etica
mente aceitável a experimentação. Há 
estudos feitos sobre o assunto e o risco 
de surgirem problemas graves nos es
tudos de farmacologia humana, em 
voluntários saudáveis, é inferior ao de 
viajar na aviação comercial", explica o 
responsável pela secção de investiga
ção clínica do Departamento de Inves
tigação e Desenvolvimento de Bial. 

Só após estes primeiros estudos, 
que visam obter o perfil farmacocinéti
co - o modo como o organismo huma
no trata o fármaco em aná lise - e o 
perfil farmacodinâmico - os efeitos far
macológicos que tem ~obre o mesmo 
organismo - , e ainda a tolerabilidade 

do fármaco, para uma fa ixa de doses 
suficientemente significativa, é que se 
avança para o estudo em indivíduos 
doentes. Até aí, tudo se deve estudar e 
acompanhar com cuidado em indiví
duos saudáveis. "Mesmo assim, quan
do se avança, faz-se inicialmente so
bre grupos pequenos de doentes, no 
que se designa como estudos terapêu
ticos exploratórios". Há casos espe
ciais, como os produtos oncológicos 
que, pela sua toxicidade, desde o iní-

. cio que são estudados em doentes. 
Quanto tudo corre bem, passa-se 

para os estudos terapêuticos confirma
tórios. Então alarga-se a população al
vo de doentes e avança-se, fina lmente, 
para a preparação de um dossier vi
sando um pedido de Autorização de 
Introdução no Mercado (AIM) que inte
gra os dados farmacêuticos, pré-clíni
cos e clínicos do novo medicamento. 
Esta submissão é feito perante as au
toridades reguladoras, que avaliam se 
o perfil de segurança e eficácia do no
vo produto é suficiente para lhe outor
gar a autorização de comercialização. 
Na Europa, além das autoridades na
cionais (no caso de Portugal, o IN
FARMED), há actualmente um orga
nismo regulador centra l - a EMEA 
(http://www.emea .eu .inV). No caso 
dos EUA, é a FDA (www.fda.org). 
"Existe o mito da FDA; a EMEA, para 
a qual também contribuem peritos por
tugueses indicados pelo INFARMED, é 
tanto ou mais rigorosa do que a FDA 
no que respeita ao rigor da avaliação." 

Só após o 'registo', o novo medica
mento pode iniciar a comercial ização. 

O interesse científico 
independente da venda 

Dado que, actua lmente, para um pro
duto iniciar a comercialização necessi
ta que as autoridades lhe reconheçam 
segurança e eficácia aceitáveis, poder
-se-á questionar que a real ização de 
ensaios clín icos após a comercializa
ção se deve meramente a interesses 
de marketing. Segundo o Dr. Luís Al
meida, os estudos pós-comercia liza
ção são muito importantes, pois o co
nhecimento do produto na altura da 
AIM, embora seja suficiente para per
mitir a comercia lização, está ainda in-

completo. Nomeadamente, a popula
ção exposta ao produto (isto é, o nú
mero de doentes tratados), é ainda li
mitada, pelo que podem não ter sido 
ainda detectadas reacções adversas 
com uma incidência baixa. É por isso 
que a farmacovigilância é fundamen
tal , particularmente nos primeiros 
anos após o início de comercialização. 
É graças a acções deste tipo que se 
pode chegar à conclusão que a relação 
risco/benefício de determinado fármaco 
é desfavorável face a alternativas tera
pêuticas com melhor desempenho, 
conduzindo à sua retirada do mercado. 

Por outro lado, "no decurso dos en
saios clín icos, obviamente o novo me
dicamento não pode ser comparado 
com todas as alternativas terapêuticas 
disponíveis. Assim, faz pleno sentido 
que, após o início de comercial ização, 
possam real izar-se ensaios compara
tivos com produtos estabelecidos co
mercialmente e que não tenham sido 
objecto de comparação nos ensaios 
pré-comercialização. Obviamente, es
tes ensaios podem interessar aos de
partamentos de marketing, mas antes 
disso cumprem uma necessidade ob
jectiva de informação científica: col
matar uma insuficiência no conheci
mento global do produto. Estes en
saios são, por isso,desejáveis. Têm é 
de ser feitos com todo o escrúpulo éti
co e rigor metodológico". 

Um ensaio clínico, seja pré ou pós
-comercialização, só pode ser efectua
do se for acompanhado por comissões 
de ética . "Em Portugal, só se podem 
fazer ensaios em unidades de saúde 
que disponham de uma comissão de 
ética" . Para os seus estudos de farma
cologia humana, a Bial tem a sua pró
pria comissão de ética independente, 
homologada pela OM. A finalidade é 
zelar para que as boas práticas clínicas 
sejam cumpridas. Há dois propósitos 
principais que se pretende cumprir: "o 
primeiro é garantir que os dados que 
se obtêm são credíveis e fiáveis, do 
ponto de vista metodológico, merecen
do a confiança da sociedade; o segun
do visa assegurar que as normas éticas 
foram estritamente observadas, cum
prindo a Declaração de Helsínquia, 
que consagra o interesse do doente 
sempre em primeiro lugar''. 
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CAPA 
Ensaios clínicos 

Abrir portas à 
investigação 
As companhias farma
cêuticas podetiàm 
desenvolver mais ensaios 
clínicos no nosso país 
mas a burocracia e a 
falta de competitividade 
travam a investigação. 
Desvantagens para as 
quais existe pouca 
sensibilidade, como 
explicam os Dr. Carlos 
Macedo e Dr. António 
Neves da Silva. 
Por Sofia Ramos 
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V
ai ser um desafio constante 
para os próximos anos, tornar 
Portugal um lugar atractivo 
para a realização de mais es

tudos clínicos. Terá de existir mais 
sensibilidade por parte das entidades 
oficiais para esta área. O sector da 
saúde tem vários males e têm existido 
outras prioridades". É assim que Antó
nio Neves, membro da Associação dos 
Médicos Portugueses da Indústria Far
maçêutica , da Competência em Medi
cina Farmacêutica da Ordem dos Mé
dicos e director da área de Business 
Deve/opment e Pub/ic Affairs dos La
boratórios Pfizer em Portugal explica a 
conjuntura nacional vivida na área de 
investigação da indústria farmacêutica. 

A realização de ensaios clínicos, 
fundamentais no desenvolvimento de 
qualquer fármaco, têm sido alvo de 

atenção diferenciada consoante os go
vernos, traduzindo-se numa evolução 
positiva mas irregular, como confirma 
Carlos Macedo, o director médico dos 
Laboratórios Pfizer. "Há a necessidade 
de criar condições a nível governamen
tal, ou instituições que apostem num 
quadro atractivo para a realização de 
estudos clín icos, e que se acredite que 
há interesse em trazer a investigação o 
mais precocemente possível para o 
nosso país" , acrescenta . Um dos 
exemplos que avança é o facto de em 
Espanha existir uma política que favo
rece a realização de investigação e de
senvolvimento através de benefícios 
fiscais. "Este é um exemplo de um 
atractivo interessante", diz Carlos Ma
cedo. Segundo os entrevistados, uma 
das causas que pode estar na origem 
desta falta de atenção à investigação 



reside na falta de mecanismos que sir
vam de estímulo. Também esta pode
rá ser uma das razões para justificar a 
diferença de valores de investigação 
científica nacionais em comparação 
com a média da União Europeia: se
gundo o Inquérito ao Potencial Cientí
fico e Tecnológico Nacional de 1999, 
realizado pelo Ministério da Ciência e 
da Tecnologia, em Portugal, gastou-se 
0,77% do PIB em I&D enquanto que 
a média europeia fica por 1,81 %. 

Burocracia e legislação 
travam ensaios 

Nesta multinacional quando se proce
de a uma investigação clínica ela pode
rá decorrer em qualquer país da Euro
pa. "Para um estudo podemos precisar 
de 4000 doentes e pode ser mais fácil 
encontrá-los na Europa. Um dos objec
tivos consiste em terminar rapidamente 
o estudo", explica António Neves. 

Mas na prática, na altura da realiza
ção do estudo clínico, Portugal fica fre
quentemente de lado. Como esclarece 
o mesmo director médico dos Labora
tórios Pfizer: "Quando se escolhe os 
países opta-se pelos mais rápidos e se
rão esses que vão conseguir levar a ca
bo o estudo. Um país com uma legis
lação muito complexa, onde o enqua
dramento legal é restritivo e atrasa sis
tematicamente o arranque, pelo que fi
ca de fora com facilidade. Quando o 
ensaio está em desenvolvimento, se 
não conseguimos obter as autoriza
ções necessárias ou se não temos 
acesso a todos os doentes que se pre
tende, o nosso país perde a corrida lo
go à partida. Continuamos a ter uma 
situação em que para se iniciar um es
tudo temos de pedir autorização à ad
ministração do hospital e não temos 
uma uniformidade em termos de crité
rios. Será esta administração que de
cide e, em última análise, só podemos 
realizar o estudo clínico nessa unida
de, depois de ouvida a Comissão Éti
ca. Os moldes em termos burocráticos 
variam e cada unidade tem os seus 
critérios. O que torna difícil dar uma 
única data para o início e término do 
estudo", justifica o Dr. Carlos Macedo. 
E acrescenta que "poderíamos ser 
mais competitivos e mais capazes se 

conseguíssemos ultrapassar algumas 
burocracias, nomeadamente as comis
sões de ética para os estudos clínicos 
de fase IV. Podíamos investir muito 
mais se existisse uma Comissão de 
Ética a nível nacional". 

As várias fases 
dos estudos clínicos 

Para poupar algum tempo, muitos paí
ses da Europa estão a tentar criar uma 
única autorização através de um orga
nismo reconhecido, seja Comissão de 
Ética de um hospital que todas as ou
tras reconhecem, seja um organismo ofi
cial suficiente para se iniciar o estudo. 

Classicamente a fase I dos estudos 
clínicos trata da segurança farmacoci
nética e farmacodinâmica do produto 
no organismo humano, e é realizado 
normalmente em voluntários saudá
veis. Na .fase 11 tenta-se determinar 
qual poderá ser a dose mais adequada 
para tratar uma determinada situação 
clínica a que se destina o fármaco. Já 
na fase III o objectivo é comparar com 
outros fármacos que já existem no 
mercado e ver qual é a mais-valia em 
termos clínicos, necessitando-se de 
grandes amostras de doentes. E Carlos 
Macedo acrescenta na explicação que 
"quando a fase III se conclui já temos 
o conjunto de dados necessários para 
elaborar o dossier de submissão regu
lamentar, pelo qual vamos pedir auto
rização às organizações governamen
tais para o produto ser introduzido e 
comercializado no mercado. Por últi
mo, na fase IV pretende-se analisar 
q~a l é a performance de segurança e 
eficácia em grandes populações". Por
que os estudos de fase I e li são feitos 
em ambientes de laboratório que não 
existem em Portugal, as fases preco
ces são mais difíceis de atrair porque 
são feitas por entidades privadas ou 
centros de investigação. Segundo An
tónio Neves "resta-nos a fase III e IV. 
Na fase IV, a nossa legislação· só nos 
permite realizar estudos clínicos em 
hospitais e não se pode fazer em Clíni
ca Geral, porque aí não existem comis
sões de ética" . E Carlos Macedo acres
centa "com a agravante de que exis
tem patalogias no nosso país que são 
vistas ao nível de cuidados primários 

dos centros de saúde e nunca em hos
pitais, e sobre as quais nada podemos 
conhecer" . 

As vantagens do desenvolvimento 
destes estudos estão confirmadas. 
"Para os médicos investigadores é im
portante fazerem parte do grupo mun
dial que trabalha nesta área; para as 
instituições é bom porque estão repre
sentadas onde se faz excelência de in
vestigação; os países recebem investi
mento para essa investigação; e, por 
último, é bom para os doentes porque 
é a única possibilidade de terem aces
so a tratamentos que ainda não estão 
disponíveis", explica António Neves. 

"Ao longo dos anos tem existido 
muito interesse por parte da Pfizer em 
promover estudos nacionais. A Pfizer 
já fez mais de 40 estudos nacionais, 
todos publicados. Comparando a nos
sa realidade com o que produzimos 
hoje e o que era produzido no passado 
há uma tendência para diminuir o seu 
número mas para o poder do estudo 
aumentar, traduzindo-se numa con
centração de recursos: aumentar a 
qualidade e diminuir o volume de estu
dos", explica Carlos Macedo. 

A Pfizer, a multinacional que desen
volveu o Viagra, investiu no ano passa
do mais de 4,5 biliões de dólares em 
investigação. Cerca de 50% deste cus
to é gasto no desenvolvimento dos fár
maco em estudos clínicos. 

Anualmente, a Pfizer lança mais de 
duas moléculas novas no mercado 
mundial, o que corresponde a dois 
medicamentos. "Há 10 anos demora
va-se cerca de 14/15 anos e hoje este 
período reduziu-se para 8/9 anos e es
tamos a trabalhar para conseguir de
senvolver um fármaco em 6 anos. 
Tem-se tentado encurtar o tempo de de
senvolvimento", conclui Carlos Macedo. 

As exigências para se chegar a um 
determinado fármaco têm aumentado 
assim como os custos, quer porque 
são envolvidas mais equipas de várias 
áreas quer pelas novas tecnológicas 
aplicadas. Apesar de todas estas restri
ções e obstáculos a Pfizer no nosso 
país vai continuar a apostar na realiza
ção dos estudos clínicos, porque entre 
outras razões esta será uma das vias 
para melhorar os conhecimentos ao ní
vel do desenvolvimento de fármacos. 
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Indústria por desenvolver 
Depois de presidir à Comissão Instaladora da competência de 
Medicina Farmacêutica na OM, o Dr. Miguel Vigeant Gomes 
continua a promover esta opção de carreira. Para o director 
médico da divisão hospitalar da Janssen-Cilag, os hospitais 
portugueses ainda não dão resposta atempada às exigências 
dos estudos clínicos. Por Ana César Costa 

A
indústria farmacêutica atra
vessou nos últimos anos 
uma fase de enorme desen
volvimento a nível mundial. 

Portugal não é excepção. Nos arredo
res de Lisboa instalaram-se filiais dos 
grandes laboratórios multinacionais, 
que não só comercializam os medi
camentos que produzem, como tam
bém participam em estudos clínicos 
desenvolvidos simultaneamente em 
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vários países para testar esses mes
mos medicamentos. "Não tanto co
mo gostaríamos", adianta o Dr. Mi
guel Vigeant Gomes, director médico 
e hospitalar da Janssen-Cilag. "A 
realização de estudos clínicos para 
registo de novos medicamentos exige 
um grande rigor e rapidez de execu
ção", explica. "Em relação ao rigor 
metodológico, temos a maior confi
ança no valor clínico dos nossos mé-

dicos. Agora, o rigor administrativo é 
muito difícil" de obter. A carga buro
crática dos hospitais nacionais e as 
pesadas estruturas administrativas 
são as principais causas para este 
entrave. É que, nos tempos que cor
rem, "o desenvolvimento de um me
dicamento, desde que é descoberto 
até à sua comercialização, deveria 
andar à volta dos 10, 15 anos", já 
incluindo os cerca de quatro anos 



durante os quais o medicamento é 
testado junto de um grupo de doen
tes, com variantes controladas. Pra
zos que não se compadecem de um 
ano de espera pela simples autoriza
ção da administração hospitalar, co
mo ainda acontece em Portugal. Por 
outro lado, há pouca disponibilidade 
dos médicos portugueses para se de
dicarem a este tipo de investigação, 
que exige muito tempo e mais apoios 
administrativos no acompanhamento 
dos doentes. 

Em Portugal, "os laboratórios não 
têm viabilidade para investigar e des
cobrir um novo medicamento, que é 
algo que custa biliões de dólares. É 
uma tarefa muito dispendiosa, tendo 
em conta a dimensão do mercado 
nacional", acrescenta o Dr. Vigeant 
Gomes. A "descoberta" de novos pro
dutos cabe, pois, aos laboratórios 
mu ltinaciona is, cujas filiais em Por
tugal colaboram nos estudos clíni
cos. A questão da credibil idade dos 
estudos não se prende com o nome 
da pessoa que dirige o estudo, mas 
sim com o país onde ele é realizado. 
Isto porque a Food and Drugs Admi
nistration (FDA), encarregue, entre 
outras tarefas, de aprovar a comer
cialização de novos medicamentos 
nos EUA, aceita mais facilmente es
tudos que venham de determinados 
países como a Inglaterra do que de 
países do Sul da Europa. Apesar de 
existirem nomes de investigadores 
nacionais "muito bem vistos e que 
têm liderado estudos clínicos", não é 
fácil colocá-los à frente dos outros 
quando são publicados os relatórios, 
simplesmente porque os primeiros no
mes são os dos países que incluem 
mais doentes e os mais influentes em 
determinadas áreas terapêuticas. 

Antes e depois da introdução 
no mercado 

"Existem dois grupos de estudos: an
tes do medicamento ser comerciali
zado e depois", explica o director 
médico da Janssen-Ci lag. A primeira 
fase engloba os estudos para o regis
to do medicamento, caracterizados 
pelo rigor metodológico. "Temos de 
saber exactamente se o efeito que es-

tamos a observar é devido ao medi
camento. Seleccionam-se popula
ções de doentes muito específicas, 
de determinadas idades, só com 
aquela doença e que não tome ou
tros medicamentos", sublinha o es
pecialista. 

Na segunda fase, quando o medi
camento é posto à venda no merca
do, é necessário continuar a acompa
nhar o seu comportamento. Agora, o 
medicamento "vai ser dado a pes
soas sem aquelas características, a 
crianças ou idosos, pessoas que to
mam outros medicamentos, com ca
racterísticas que não foram estuda
das. Então, temos de alargar o âmbi
to dos estudo para continuar a seguir 
a sua evolução". 

Nesta fase, a colaboração dos clí
nicos em ambulatório é fundamental, 
mas não está prevista na legislação. 
Estes dev[!rião poder participar nos 
estudos clínicos prenchendo dossiers 
clínicos que permitem saber o que 
acontece aos doentes enquanto to
mam esses medicamentos. "Estes 
dossiers são acompanhados, muitas 
vezes, por exames complementares 
de diagnóstico", acrescenta o Dr. Vi
geant Gomes. 

Coordenar e supervisionar a reali 
zação dos ensaios clínicos antes e 
depois da comercialização do medi
camento são apenas duas das tarefas 
de um director médico. Quando o 
produto já está no mercado, é preci
so acompanhar os estudos de epide
miologia e farmaco-epidemio logia. 
Tem também a responsabilidade da 
fart.laco-vigilância, que implica le
vantar, tratar e relatar todos os efei
tos adversos. Por outro lado, está en
volvido com as áreas comerciais da 
empresa na promoção do medica
mento, colaborando na formação dos 
delegados, não só nos aspectos téc
nicos como o funciona mento do or
ganismo e mecanismo de acção dos 
medicamentos, mas também nos as
pectos éticos e legais que regem a 
sua venda e a promoção. 

Depois, os departamentos médicos 
estão também envolvidos no serviço 
de bibliografia (apoio de pesquisa e 
documentação sobre doenças e me
dicamentos); no acompanhamento 

da promoção, e na execução dos ma
teriais promociona is como, por 
exemplo, as literaturas. Além disso, 
enquanto membro do Concelho de 
Direcção, o director médico está ge
ralmente envolvido na política e na 
estratégica da empresa. 

Reconhecer a competência 
científica 

Para o director médico da Janssen
Cilag, exercer clínica não é incompa
tível com a carreira na indústria far
macêutica, embora a maior parte dos 
médicos opte por uma delas por uma 
questão de disponibilidade. Há al
guns anos atrás, os médicos que op
tavam trabalhar nos laboratórios 
eram mal vistos pelos seus pares. 

A "Lancet" chegou a publicar um 
artigo onde se definia o médico da 
indústria farmacêutica como "um 
méd ico de terceira , com um emprego 
de segunda e um sa lário de primei
ra". Mas os anos 80 ficaram marca
dos pelo movimento de médicos que 
abraçou a carreira por opção, com 
uma "formação e treino específicos 
dados pelas companhias"' relem
bra o Dr. Vigeant Gomes. A aposta 
na especialização levou à criação, 
em Inglaterra, de uma especialidade 
em Med icina Farmacêutica, "para 
poder garantir às autoridades sani
tárias, laboratórios e colegas que 
aquele médico tinha uma formação 
específica". 

Hoje em dia, a visão não é a mes
ma. "Penso que todos os médicos, 
sejam clínicos ou investigadores uni
versitários, compreendem a necessi
dade de terem colegas médicos den
tro da própria indústria", enfatiza. 
Foi para promover esta opção de car
reira que o Dr. Vigeant Gomes acei
tou presidir à Comissão Instaladora 
da especialidade. "Espero que a OM 
reconheça que tem um grupo de 60 
a 70 médicos dentro da casa que 
tem competência científica para uma 
área tão técn ica e politicamente 
importante como é o medicamento", 
alerta o especialista. "Penso que ca
be agora à OM a promoção de elei
ções para a nomeação de um colégio 
de competência". 
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Por uma 
investigação 
transparente 

O laboratório Merck Sharp & Dohme está presente 
em todos os continentes. Em Portugal faz cerca de 
40 estudos clínicos por ano, a partir da fase li, e 
gere cerca de 300 doentes. A Dfl Isabel Boaventura 
faz o diagnóstico. Por Sandra Nobre 

T
emos uma equipa de quatro 
monitores a trabalhar no 
campo, uma pessoa que or
ganiza a documentação ofi 

cial dos estudos e uma pessoa res
ponsável pela entrada de dados", 
contabi liza a Dr'~ Isabel Boaventura, 
coordenadora de investigação clíni
ca. Em sua opinião o ma ior desen
volvimento registado na Merck 
Sharp & Dohme ao nível dos estudos 
clínicos deu-se com a entrada do 
Prof. Vírgilio Durão, como Director 
Médico do laboratório. 

A médica deixou a actividade clí
nica como especialista de Medicina 
Interna numa instituição onde já tra
balhava há 11 anos. Nunca tinha ti
do qua lquer co laboração em estudos 
clínicos. As condições que foi encon
trar neste laboratório, onde as regras 
de conduta, de ética e deontologia 
estavam bem definidas, deram-l he a 
confiança necessária para enveredar 
por esta nova actividade. "A Merck 
Sharp & Dohme sempre seguiu toda 
a metodologia proposta a nível inter
nacional, nomeadamente da FDA 
(Food and Drugs Administration) , as 
guidelines europeias e a legislação 
nacional", refere a coordenadora de 
investigação. O cumprimento das li 
nhas de orientação internacionais e 
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nacionais por parte do laboratório 
fez com que impusesse a sua credi
bilidade entre a classe médica. 

Em Portuga I, os estudos de pri
meira fase são pouco frequentes, no 
caso concreto da Merck Sharp & 
Dohme só são feitos a partir da fase 
11, ou seja, quando se dá início à in
vestigação em doentes para avaliar 
qual a relação entre a dose do fár
maco, a sua eficácia e segurança 

Parceria entre instituições e 
indústria farmacêutica 

Na opinião da Dra Isabel Boaventu
ra, os estudos clínicos em Portugal 
implementados pe la indústria farma
cêutica têm aumentado em número 
e em qualidade. A Coordenadora de 
Investigação Clínica do laboratório 
Merck Sharp & Dohme aponta a fal 
ta de credibilidade de alguns estu
dos desenvolvidos em Portugal há 
cerca de uma década como motiva
dores de uma certa desconfiança fa
ce aos resultados, uma situação que 
se tem vindo a alterar. "Actua lmen
te, a maior parte dos laboratórios faz 
uma proposta de qua lidade que é re
conhecida pelos clínicos" . "Neste 
momento percebe-se que há uma 
carreira médica dentro da indústria 

que poderá funcionar em parceria 
com as instituições. Considero que 
os médicos da indústria farmacêuti 
ca participam na defesa dos doen
tes, detendo um conhecimento deta
lhado do perfil de eficácia e a segu
rança dos fármacos desenvolvidos e 
promovidos pelo laboratório onde tra
balham. É muito gratificante ver que 
cada vez mais os clínicos solicitam a 
informação dos médicos da indústria, 
pois sabem que nos estamos a ba
sear em dados de estudos efectua
dos com uma metodologia rigorosa". 



faz uma proposta de qualidade que é reconhecida" ----------------------------i 

Conhecer melhor a 
investigação farmacêutica 

Por vezes, a falta de incentivos à ac
tividade de investigação por parte 
das instituições impedem a imple
mentação de alguns projectos de in
vestigação. "Quando comparamos 
os nossos tempos de aprovação de 
um protocolo de investigação com a 
média da Europa, nós somos dos 
países mais lentos", sublinha. Ape
sar da Merck Sharp & Dohme, como 
outras casas, trabalharem na inves-

tigação clínica com regras aceites in
ternacionalmente, cada instituição 
deverá implementar os seus próprios 
protocolos de aprovação baseados 
na legislação nacional. A Dr'l Isabel 
Boaventura não tem dúvidas que o 
processo podia ser acelerado, mas 
nota que gradualmente há um maior 
número de instituições que através 
da transparência do processo vai fa
cilitando a aprovação dos estudos 
clínicos. "Temos realmente institui
ções que estão a funcionar de modo 
a que todo o processo de colabora-

ção entre o patrocinador e o médico 
fique bem definido e transparente". 

Para que esta situação se genera l
ize, a coordenadora de investigação 
médica do laboratório defende uma 
maior divulgação da actividade ine
rente à investigação, desenvolvineto 
e aprovação de um fármaco no ensi 
no médico pré-graduado: "Uma par
ceria entre médicos da indústria far
macêutica e das instituições só se 
torna funcional se houver um maior 
conhecimento do todo o processo de 
investigação dos fármacos". 
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Medicina Farmacêutica 
como especialidade 
O presidente da Associação dos Médicos Portugueses da Indústria 
Farmacêutica e Director de Assuntos Médicos, Regulamentares e 
de Desenvolvimento do Grupo Jaba, Dr. Júlio Carvalhal defende a 
especialidade da Medicina Farmacêutica. Por Ana César Costa 

C 
om quase dez anos de activi
dade, a Associação dos Médi
cos Portugueses da Indústria 
Farmacêutica (AMPIF) reúne 

150 médicos com carreiras dentro da 
indústria. A associação nasceu num 
"período em que os médicos começa
vam a ser muito solicitados para inte
grar as estruturas das empresas, pre
ocupadas em completar os seus de
partamentos médicos com mais profis
sionais", relembra o Dr. Júlio Carva
lhal. Em 1997, a AMPIF viu a Medici
na Farmacêutica ser reconhecida co
mo competência pela Ordem dos Mé
dicos (OM) e espera que, em breve, 
seja considerada uma especialidade. 
Uma das principais preocupações da 
associação é a investigação clínica em 
Portugal, nomeadamente os ensaios 
clínicos de novos medicamentos. 

Segundo o Dr. Júlio Carvalhal, a re
gulamentação nacional neste domínio 
está "desactualizada". O DL 97/94, de 
9 de Abril, abriu as portas à realização 
local de estudos multicêntricos inter
nacionais. Mas o processo de aprova
ção dos estudos revela-se demasiado 
lento, pelo que o país está a perder 
competitividade. "Há muitos países na 
Europa , nomeadamente do Leste (Re
pública Checa, Polónia e Hungria) que 
têm uma população virgem em en
saios clínicos, uma comunidade médi
ca de excelente qualidade e mecanis
mos de aprovação de ensaios em tem
pos record", compara o responsável da 
DAMRD do Grupo Jaba. "Quando uma 
empresa resolve lançar um ensaio que 
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envolve dez países e cerca de 80 ou 
90 centros, é óbvio que os países mais 
rápidos têm prioridade. Em Portugal, 
não estamos a ser competitivos e esta
mos a perder terreno em relação ao 
resto da Europa", acentua. 

A AMPIF tem-se esforçado no senti
do de reformular a legislação que regu
la o sector, tendo chegado a apresen
tar uma proposta, em conjunto com a 
Apifarma, à Ministra da Saúde, em 
1998. A resposta do Ministério ainda 
não chegou, mas a nova administra
ção do INFARMED prometeu que este 
seria um assunto prioritário. "Achamos 
que um novo Decreto-lei é muito im
portante para apanhar este 'comboio' 
dos ensaios clínicos, que representa 
um desenvolvimento económico extre
mamente importante nos nossos hos
pitais e universidades e que é uma pe
na nós desperdiçarmos" , considera o 
Dr. Júlio Carvalhal. 

As três vertentes de um 
departamento médico 

A formação científica dos delegados de 
informação médica, obrigatória por lei; 
a condução de ensaios clínicos, sejam 
locais, sejam multicêntricos interna
cionais; e a farmacovigilância são al
gumas das principais tarefas dos de
partamentos médicos de uma empre
sa farmacêutica. 

Apesar de algumas diferenças de or
ganização, que variam de empresa pa
ra empresa, separando ou não o De
partamento Médico do Departamento 

de Registos e Regulamentação Farma
cêutica, todos os profissionais têm de 
trabalhar em conjunto com o INFAR
MED na aprovação do novo medica
mento, no mecanismo de compartici
pações e nos relatórios periódicos de 
segurança. "Essas são as grandes 
áreas prioritárias" , afirma o Dr. Júlio 
CarvalhaÍ, "mas, hoje em dia , os desa
fios são maiores, os estudos de farma
coeconomia e epidemiologia também 
passam pelo departamento médico". 
Um director médico tem ainda uma 
outra e importante responsabilidade: a 
de verificar e aprovar "sob um ponto 
de vista ético e científico muito rigoro
so", os materiais promocionais e de in
formação médica dos medicamentos 
que chegam à mão dos clínicos. 

Todo o processo de análise a um no
vo medicamento leva, em média, seis 
anos nas diferentes fases clínicas. Nu
ma primeira fase, pouco praticada em 
Portuga l, a empresa investigadora tes
ta o produto em "sujeitos saudáveis, 
para determinar o perfil farmacocinéti
co do medicamento e fazer uma previ
são das doses recomendadas", explica 
o responsável do Grupo Jaba. Depois, 
o medicamento é apl icado aos doen
tes, contribu indo "para a melhor com
preensão do balanço entre eficácia e 
segurança". É altura para se estabele
cer, em definitivo, qual a dose reco
mendada, o chamado "dose finding'' . 
Numa terceira fase, o teste é feito sob
re uma população muito mais alarga
da , antes do dossier ser submetido às 
autoridades. Embora seja difícil esta-



belecer fronteiras entre as diferentes 
fases de aná lise, é este último "grande 
teste" que tem mais representativida
de em Portugal. 

Depois de aprovado e comercializa
do, o medicamento começa a ser utili
zado pela população em geral. Então, 
é necessário saber quais as reacções 
adversas que ele provoca e qual o seu 
grau de gravidade. O sistema de farma
covigi lância pode ser feito através dos 
farmacêuticos (que necessitam poste
riormente de uma validação médica) 
ou dos próprios médicos, quando con
frontados com as reacções descritas 
pelos doentes. Para o Dr. Júlio Carva
lhal, é assim que se geram "sistemas 
de alerta para reavaliarmos determina
dos aspectos qualitativos ao longo do 
ciclo de vida do medicamento". 

Definir critérios 

Há dois aspectos em que é necessário 
definir critérios antes de tomar medi
das concretas: a comparticipação dos 
medicamentos e o pagamento dos en
sa ios clínicos aos hospitais. 

Quanto à polémica questão da com
participação do Estado nos medica-

mentos, o Dr. Júlio Carvalhal pensa 
que é um problema que "tem de ser 
visto em diferentes perspectivas e com 
alguma tranquilidade" . Se é verdade 
que há medicamentos que correm o 
risco de deixarem de ser receitados se 
perderem a comparticipação, também 
é um facto que há outros "largamente 
usados" que nunca foram compartici
pados. Dependendo de diversas vari
antes "eficácia terapêutica, segurança, 
duração do tratamento e conforto para 
o doente", esta questão "impl ica racio
nalizar os objectivos, para que médi
cos e doentes possam entender a sua 
razão e não sejam prejudicados". 

Já quanto à retribuição financeira 
dos ensaios clínicos, é uma questão 
que nunca obedeceu a critérios defini
dos centralmente, provocando desi
gualdades entre os diferentes hospitais 
que os desenvolvem. "Gostaríamos de 
ver na legislação um mecanismo retri
butivo de todos os intervenientes, des
de a estrutura hospitalar aos investi
gadores, de uma forma muito clara 
e transparente", revela o presidente 
da AMPIF. O problema é que não es
tá claramente definido a quem é que 
se paga e como são feitas as dis-

tribuições das verbas internamente. 
Este distanciamento das questões fi

nanceiras é necessário para que haja 
uma independência técnica e científica 
da parte de quem se dedica à carreira 
profissional na área da Medicina Far
macêutica. Antigamente, "os medicas 
que vinham para a indústria não gran
jeavam um grande reconhecimento 
dos seus pares", relembra o especia lis
ta. "Mas, hoje, a situação modificou
-se totalmente. Temos profissionais de 
grande competência e rigor na indús
tria farmacêutica" . Alías, o nível de exi
gência das empresas requer uma gran
de "preparação técnico-científica, cu l
tura médica ampla, especial aptência 
para o estudo, elevada capacidade de 
anál ise e de síntese e um apurado sen
tido de investigação", resume. Ou seja , 
a "qualidade destes profissionais tem 
de estar acima da média", pensa o Dr. 
Júlio Carvalha l. "Eu próprio faço clíni
ca - tal como muitos dos meus cole
gas - e penso que isso é estimulante e 
útil para melhor se entender a impor
tância do medicamento". Afinal, na in
dústria ou na clín ica, o trabalho de um 
médico serve apenas um fim : o bem 
estar dos doentes. 
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Portugal ao nível 
dos melhores 
A Dra. Maria da Graça 
Castei-Branco é 
imunoalergologista, 
chefe de serviço na 
Unidade de 
lmunoalergolgia do 
Hospital de S. Joãõ, 
e preside actualmente 
à Sociedade Portuguesa 
de Alergologia e 
Imunologia Clínica 
(SPAIC). Em conversa 
breve, mostra como a 
investigação clínica em 
Portugal está ao nível 
do que de melhor se 
faz pelo mundo. 
Por Fernando Melo 
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A
DI"l Maria da Graça Castei
-Branco fala da sua experiên
cia no Hospital de São João, 
no Porto. Para a imunoaler

gologista é importante que existia 
uma relação de colaboração com a in
dústria farmacêutica, na vertente 
concreta dos ensaios clín icos e da 
investigação. Essa colaboração é um 
dos caminhos a explorar, quando as 
dotações orçamentais não evoluem 
favoravelmente e quando os qua
dros estão em déficit em relação às 
necessidades. 

Que tipo de interacção existe entre o 
serviço que integra no Hospital de 
São João e a indústria farmacêutica? 
A ligação do nosso serviço à indústria 
farmacêutica passa muito pelos en
saios clín icos. Mais recentemente, 
surgiu outra forma, que me agrada 
muito mais, a indústria farmacêutica 
mostra-se disponível para apoiar estu
dos que são iniciativas nossas. 

Pode dar um exemplo? 
Por iniciativa da SPAIC e com o apoio 
de uma empresa da industria farma
cêutica, fez-se um levantamento da 
prevalência da rinite, a nível nacional, 
que envolveu 229 clín icos gerais, se
leccionados aleatoriamente (Estudo 
epidemiológico transversal da rinite 
em Portugal continental no ano de 
1998). Numa primeira fase foram fei
tas acções de formação e entregue do
cumentação aos grupos de clíni
cos gerais seleccionados com um im
pacte considerado francamente positi
vo. Os protocolos, a serem preenchi
dos nas consu ltas foram cuidadosa
mente explicados e discutidos. O 
resultado saldou-se em 26 mil uten
tes dos centros de saúde inquiridos, 
em entrevista clínica directa, um tra
balho pioneiro em Portugal na área da 
epidemiologia . 

O que tem custos elevados ... 
Tem custos, porque há muitas horas 
de trabalho e deslocações do grupo 
coordenador que preparou o projecto, 
deslocações para reuniões com os clí
nicos gerais em vários pontos do país, 
bem como a contratação de um gabi
nete de estatística. Não seria possível 
a realização de um trabalho tão vasto 
sem o suporte financeiro de uma em
presa farmacêutica que, a nosso ver, 
se viu muito prestigiada nesta colabo
ração, colmatando uma deficiência, 
cuja resolução deveria ser da respon
sabi lidade do Ministério da Saúde. 

Prefere essa figura à dos ensaios clí
nicos, estritamente? 
Nos ensaios clínicos, muitas vezes te
mos proto~olos pesados. Alguns de
les, comportam um investimento de 
tempo que está longe de ser negligen
ciável. Este tipo de ensa ios são apre
sentados à Direcção da Unidade que 
nomeia um investigador principal sen
do formada uma equipa que integra 
internos em formação que, natural
mente, tiram muito proveito deste tra
balho. Muitas vezes, contudo, trata-se 
de trabalhos internacionais, conduzi
dos em vários países, sendo o trata
mento dos dados feito fora da Unida
de. O envolvimento da equipa no tra
tamento e interpretação dos dados é, 
do ponto de vista científico, muito 
mais interessante para nós, obvia
mente. Alguns destes ensaios são 
posteriormente comunicados e publi
cados em reuniões e revistas interna
cionais trazendo, naturalmente, pres
tigio à Unidade e ao país. 

Nota algum preconceito em relação à 
produção nacional? 
Há estudos internacionais que são 
muito importantes e em que Portugal 
marca presença, ao nível dos melho
res centros, nomeadamente na área 



de epidemiologia da asma (lnternatio
nal Study of Asthma and Allergies in 
Childhood e Aspirin lnduced Asthma 
European Network).O estudo da pre
valência da rinite de que fa lei mereceu 
particular destaque em reuniões na
cionais e internacionais. Os nossos 
números, nesse cenário, não são se
quer questionados, as nossas metodo
logias são aceites e reconhecidas in
ternacionalmente. Outra coisa é olhar 
para o estado da nossa investigação 
básica, e verificar que tem muito me
nos peso lá fora. A investigação clín i
ca tem bom desempenho, mas a bási 
ca enfrenta mais dificu ldades. 

Mas reconhece que o cenário global é 
o único aceitável? 
Há muito traba lho a fazer dentro de 
portas, com alguns anos de atraso em 
relação a outros países mas a nossa 
iniciativa em algumas áreas, nomea
damente e para fa lar numa das mais 
recentes, Asma , Alergia e Desporto, 
mereceu o maior apreço da Academia 
Europeia e um dos traba lhos apresen
tados no Congresso AlergoVirtual, da 
iniciativa da Argentina em 2000, da 
autoria de colegas colaboradores da 
nossa Unidade, fo i eleito e premiado 
como o melhor trabalho científico do 
Congresso. Claro que é muito impor
tante saltar fronteiras com trabalhos 
de qualidade que nos imponham no 
cenário científico internaciona l. 

Um certo complexo de inferioridade? 
Vai desaparecendo. Já foi pior. Há al
guma timidez. A preparação de um 
artigo a publicar numa revista presti
giada é uma tarefa pesada e que exige 
tempo e disponibilidade. Os médicos 
portugueses desdobram-se em múlti
plas tarefas sobrando-lhes pouco 
tempo para a concentração que um 
trabalho destes exige. Quando o fa
zem é à custa de muitas horas rouba
das ao descanso e à família. 

Mas o nosso sistema de avaliação é 
tido como exemplar. Isso não nos de
via colocar em posição de vantagem? 
E coloca-nos, de facto. A formação 
dos especia listas é das mais comple
tas da Europa, para não dizer do mun
do. Isso é algo por que temos de zelar. 

Se os congressos que os nossos espe
cialistas frequentam estiverem, eles 
próprios, acred itados, só podemos 
melhorar. O exame fina l é rigoroso 
com ava liação do desempenho clín ico 
e de investigação, sujeitando o candi
dato a provas várias de cujo resu ltado 
depende a nota final. 

A falta de quadros é uma restrição 
grande? 
Na carreira hospitalar, o alargamento 
de quadros permitiria uma melhor dis
tribu ição de tarefas com maior renta
bilidade. Cada um de nós faz coisa 
demais e os nossos salá rios não são 
compensadores nem estimulantes. Eu 
vejo colegas meus de outros países a 
fazer apresentações em encontros in
ternacionais e, no final das suas inter
venções, mostram uma lista extensa 
de colaboradores que contribuíram 

para aquele trabalho específico. Até 
quem preparou graficamente a sua 
apresentação ... Isto quando nós, mui
tas vezes, até a biblioteca temos de 
limpar e arrumar! 

O apoio financeiro que vem da indús
tria farmacêutica constitui, então, 
um auxílio importante? 
Claro que sim .Alguns de nós, entre os 
quais me incluo, devem a sua projec
ção científica a esse apoio nomeada
mente no que diz respeito à formação 
e actualização. É a indústria farma
cêutica que suporta financeiramente 
as nossas reun iões científicas e pre
meia os melhores traba lhos apresen
tados em cada ano. Cada vez mais a 
indústria se disponibi liza a financiar 
projectos da nossa iniciativa, impor
tantes para a especialidade, para o 
doente e para o país. 
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Dr. Seabra Gomes: "Fa lta uma cultu ra científica em Portugal, pelo 
respeito aos médicos hospitalares" ---------------1 

O Dr. Ricardo Seabra 
Gomes é Director do 
Serviço de Cardiologia 
do Hospital de Santa 
Cruz, uma instituição 
que participa com 
regularidade em ensaios 
clínicos, embora faltem 
incentivos à 
investigação e a falta 
de reconhecimento 
curricular. 

Investigar para melhor 
conhecer 

O 
Serviço de Cardiologia do 
Hospital de Santa Cruz reali
za regularmente ensaios clí
nicos? Com que finalidade? 

O Serviço de Cardiologia do Hospital 
de Santa Cruz tem, na realidade, parti
cipado em ensaios clínicos, com bas
tante regularidade desde 1984, altura 
em que substitui o Prof. Machado 

- Macedo na Di recção do Serviço. Todos 
os ensaios em que participámos têm 
em comum o facto de terem sido sem
pre ensa ios multicêntricos internacio
na is, a maioria de fase III e, raramen-
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te, de fase 11. Têm sido ensaios clínicos 
farmacológicos ou com novos disposi
tivos, de diagnóstico ou terapêutica, 
usados em angioplastias coronárias 
percutâneas. 

Durante estes anos entrámos em 
mais de 70 ensaios e em diversas 
áreas da Cardiologia e recusámos mui
tos outros. Participámos em ensaios 
farmacológicos em situações clínicas 
de síndromes coronários agudos, 
doença coronária estável crónica, disli
pidémias, arritmias, insuficiência car
díaca e hipertensão arterial. 

Em condições são feitos esses en
saios? 
A grande motivação para a participa
ção em ensaios clínicos, sobretudo 
por serem internacionais, resultou da 
possibilidade de acompanhar os pro
gressos na terapêutica, farmacológi
ca ou não, das doenças cardíacas e 
fazer parte desse progresso, com 
experiência e contribuição pessoal, 
embora, por vezes, modesta. Entrá
mos bem nos primeiros ensaios e 
a constante solicitação para novas 
participações resultou, certamente, 

'U 



da qualidade e rigor da nossa contri
buição. 

Ao incluir nesses ensaios quase to
dos os médicos do Serviço, em várias 
fases de formação e diferenciação e 
distribuídos por diferentes ensaios, a 
participação em estudos internacio
nais permitiu obrigar a seguir protoco
los de atitudes diagnósticas e terapêu
ticas com responsabilidade, dado sa
ber-se que podíamos estar sempre su
jeitos a auditorias externas ou de agên
cias internacionais, como a FDA ame
ricana. Deste modo criámos hábitos 
de trabalho que se repercutiram na 
nossa prática clínica diária, exigente e 
responsável. Por outro lado, estimulou 
a nossa própria investigação, fora do 
contexto de ensaios, como se vem ve
rificando pela participação significativa 
em congressos da especialidade. Por 
fim, ao ter-se criado uma estrutura 
própria que inclui enfermeiros, técni
cos, secretárias, etc., além dos médi
cos mais dedicados e interessados, ini
ciámos estudos multicêntricos nacio
nais que procuraremos desenvolver 
nos próximos anos. 

Existem guidelines europeias para a 
condução de ensaios clínicos? 
A realização de ensaios clínicos está 
hoje perfeitamente estabelecida se
gundo as chamadas "Normas de Boa 
Prática Clínica" (Good Clinica/ Practí
ce (GCP) Guidelines). Elas constituem 
um standard para o desenho, condu
ção, realização, monitorização, audito
ria, registo, aná lise e apresentação de 
resultados dos ensaios clínicos garan
tindo que os dados e os resultados são 
rigorosos e credíveis e que os direitos, 
integridade e confidencialidade dos in
divíduos incluídos nos ensaios são pro
tegidos. Estas guidelines foram imple
mentadas nos EUA, nos anos 70, pela 
Food & Drug Administration (FDA) pa
ra os investigadores clínicos, seguidas 
de normas rigorosas de procedimentos 
para a investigação clínica de novos 
fármacos (IND) a serem segu idas pela 
indústria. As guidelines europeias fo
ram in icialmente implementadas em 
1990. As ICH GCP's foram criadas em 
1996, por consenso entre os EUA, Eu
ropa, Japão, Organização Mundial de 
Saúde e observadores da Escandi-

návia, Austrália e Canadá (conhecidos 
colectivamente como ICH), tornando
-se standard para a realização de qual
quer ensaio clínico, e deste modo de 
reconhecimento universal. A nível da 
Comunidade Europeia foi aprovada pe
la Assembleia Plenária , em 14 de De
zembro de 2000, a CE Clinica l Trials 
Directive originada do Enviroment 
Committee, estabelecendo as regras 
de condução de ensaios clínicos que 
cada Estado-membro, como Portugal, 
terá de implementar nos próximos dois 
anos. 

Do ponto de vista ético, segue-se o 
conteúdo da Declaração de Helsinki 
com recomendações que guiam os 
médicos na investigação biomédica 
envolvendo seres humanos, inicial
mente adoptada em 1964 na 18a As
sembleia Médica Mundial. Esta Decla
ração foi posteriormente revista em 
1975 (Tokyo), 1983 (Venice), 1989 
(Hong Kong) e 1996 (South Africa). 
Em 7 de Outubro de 2000, a Declara
ção foi revista pela quinta vez, incluin
do alguns aspectos controversos, co
mo a introdução da investigação com 
dados ou material humano identificá
vel , ao uso de placebos e ao acesso, 
no final do estudo, à melhor terapêuti
ca identificada no ensaio a todos os 
participantes. 

Na sua área específica, como são uti
lizados? 
Em publicação recente, foram estabe
lecidos sete requisitos gerais a que de
vem obedecer os ensa ios clínicos 
quando são apresentados às comis
sões de ética: valor científico e social 
do ensaio, validade científica, selecção 
justa dos indivíduos, relação risco-be
nefício favorável, ava liação indepen
dente, consentimento informado e res
peito pelos indivíduos incluídos e po
tenciais. 

O nível da participação portuguesa 
nos ensaios corresponde ao de outros 
países europeus e mundiais? 
Portugal tem participado em número 
significativo de ensaios, sobretudo far
macológicos na área da Cardiologia, 
nos últimos anos. Tenho alguma expe
riência na apreciação da participação 
portuguesa em alguns deles por ter 

pertencido aos Steering Committee in
ternacionais de mais de 30 ensaios, 
na maioria dos casos como Coordena
dor Nacional. Começo a conhecer os 
"Bons Serviços e Hospitais", os "gran
des recrutadores de doentes" e os 
"bons investigadores". 

Em termos simples, os médicos por
tugueses são tão capazes como os de 
qualquer outro país, embora escas
seiem estruturas, incentivos, compre
ensão, etc. e a motivação se verifique, 
sobretudo, na fase de formação, en
quanto os médicos são internos da es
pecialidade. Quando há médicos inte
ressados na questão científica levanta
da pelo estudo, quando sentem que a 
sua participação os valoriza do ponto 
de vista profissional, quando a partici
pação é compatível com as suas res
ponsabil idades clín icas diárias, etc., 
então a representação portuguesa é 
excelente. O recrutamento por hospital 
é em geral reduzido mas a qualidade 
dos registos e o rigor no seguimento 
dos protocolos são, habitualmente, de 
grande qualidade. Nota-se, contudo 
um certo "cansaço", que não é exclusi
vo a Portugal, na participação continu
ada em tantos ensaios e poucos hospi
tais têm capacidade para estar en
volvidos em vários ensaios simultanea
mente. 

Se o nível da participação portugue
sa em ensaios internacionais é, em ge
ral, de boa qualidade, o mesmo não se 
passa com a capacidade e rapidez de 
recrutamento, por razões várias. Verifi
ca-se a nossa falta de competitividade 
relativamente aos países do Leste eu
ropeu, como é o caso da Polónia , em 
que a participação nacional em en
saios internacionais é compreendida 
como uma forma de afirmação e de 
progresso, ao contrário da realidade 
nacional. 

Que dificuldades tem encontrado 
na realização de ensaios clínicos em 
Portugal? 
Por um lado, a legislação (Decreto-lei 
97/94) está desactualizada, num caso 
é mesmo inacreditável quando diz, por 
exemplo, "que ao protocolo são anexa
das a identificação dos sujeitos dos en
saios e a prova do respectivo consenti
mento", o que sign ificaria que seriam 
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conhecidos, à partida , os doentes que 
iriam ser incluídos, num ensa io pros
pectivo. Também é pouco claro que 
seja permitida a remuneração ao in
vestigador, "aplicando-se o regime ge
ral da função pública" . Por outro lado, 
os acordos financeiros com os conse
lhos de administração dos hospitais, 
são, no mínimo, não uniformes e, em 
alguns casos, duvido que sejam legais. 
Também se verificam demoras incom
preensíveis na apreciação dos protoco
los por parte das comissões de ética e 
dos conselhos de administração, le
vando em alguns casos ao ridículo de 
quando se concretiza a sua aprovação, 
já o ensaio ter sido concluído a nível 
i nternaciona I. 

Em que medida é importante o apoio 
da indústria farmacêutica? 
A indústria é a principal promotora dos 
ensa ios clínicos, da maior parte da in
vestigação clínica, da formação pós
graduada, etc. Há como que um círcu
lo vicioso. O progresso médico é ba
seado em investigação, sendo o seu 
objectivo primário a melhoria de pro
cedimentos profilácticos, diagnósticos 
e terapêuticos de modo a compreender 
a etiologia e a patogénese das doenças 
e que, em último lugar, envolve seres 
humanos. Grande parte do progresso 
médico depende, actualmente, da rea
lização de ensaios clínicos. Sem novos 
produtos desenvolvidos pela indústria, 
regulamentada pela FDA ou pela 
Agência Europeia do Medicamento e 
pressionada pelo marketing, não há 
ensaios clínicos. Sem ensaios e meta
análises, que justificam o conceito de 
"Medicina Baseada na Evidência", não 
haverá gu idelines diagnósticas e tera
pêuticas, com implementação prática 
de evidência acumulada ao doente in
dividual. A indústria é, assim, indisso
ciável da realização de ensaios clínicos. 

Acha que os resultados dos ensaios 
têm aplicação prática na clínica 
diária? 
Há múltiplas as razões para haver 
uma certa discrepância entre os resul
tados dos ensaios e a sua aplicação à 
clínica. As guide/ines, sobretudo tera
pêuticas, são precisamente linhas de 
orientação, com base científica, para a 
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actuação clínica. Em alguns países, de 
maior responsabilidade médica como 
nos EUA, elas podem representar, 
igualmente, uma defesa para os pró
prios médicos, se vierem a ser confron
tados com processos de negligência 
por não utilização de terapêuticas es
tabelecidas. No entanto, a prática clí
nica é muito individualizada pelo que 
o médico decide, perante determinada 
situação num doente particular, qual a 
melhor terapêutica que deve usar, com 
base, muitas vezes, na sua experiência 
exclusiva. Uma das grandes vantagens 
da participação activa em ensaios é 
precisamente o facto de o médico pas
sar a ter experiência pessoal da utiliza
ção de determinado fármaco novo em 
certas situações, o que irá facilitar a 
sua futura aplicação a outros doentes, 
fora dos ensaios. 

Como é sentida a necessidade de fa
zer investigação clínica pelos médicos 
de um hospital não universitário? 
Acho que os médicos em geral sentem 
necessidade de fazer investigação clí
nica . Todos devemos ter incertezas 
quanto à melhor terapêutica para de
terminados doentes e determinadas si
tuações e, na maioria dos casos, actu
amos isoladamente. Se existir este es
pírito de humildade, de juntar as nos
sas experiências com as de outros, ga
rantir que haja recolha de dados e 
análise imparcial dos resultados, etc., 
estão criadas as bases para se sentir a 
necessidade de fazer investigação clí
nica. A maior parte da investigação clí
nica em Portugal é retrospectiva, do ti 
po auditorias a determinadas actua
ções, e devia ser cada vez mais pros
pectiva, levantando hipóteses, testando
-as e avaliando-as com rigor científi co. 

Há incentivos para fazer investigação? 
Salvo algumas honrosas excepções, 
não. O problema aplica-se tanto a hos
pitais universitários como não universi
tários, sendo curioso verificar-se que, 
na Cardiologia a maior produção "cien
tífica" vem precisamente de hospitais 
não universitários. Mas, mesmo que 
seja incentivada, a investigação não é 
reconhecida curricularmente. Como 
todos os que seguiram a carreira hos
pitalar sabem, a pontuação atribuída 

às actividades docentes e de investiga
ção clínica nos concursos de progres
são na carreira, varia entre O e 0,5 va
lores e os trabalhos publicados ou co
municados varia entre O e 2 valores, 
numa escala de O a 20. Falta, assim, 
uma cultura científica em Portugal , pe
lo menos, no que diz respeito aos mé
dicos hospitalares. 

Quais as perspectivas futuras na área 
dos ensaios clínicos? 
A nível internacional, o tradicional en
saio farmacológico controlado irá con
tinuar, mas não será o representante 
exclusivo e o paradigma da investiga
ção biomédica, com e em seres huma
nos. Haverá futuramente ensaios de 
larga escala de tipo epidemiológico e 
de investigação genética, por exemplo. 
Do ponto de vista ético, para além da 
Declaração de Helsinki, outras organi
zações internacionais (OMS, UNESCO, 
Conselho da Europa - Convention on 
Human Rights and Biomedicine/Bio
convention) irão fazer as suas declara
ções ,que deverão vir a ser coordena
das de modo a reflectirem as realida
des científicas que existem quando o 
doente encontra o investigador e não 
as posições políticas de associações 
médicas. 

Em Portugal, a situação futura dos 
ensaios clínicos só poderá melhorar, 
mas para isso é preciso saber se o país 
(e o Governo) está interessado na reali
zação desses ensaios. Se a resposta 
for sim, haverá que actualizar a legis
lação à luz das directivas da CE, uni
formizar os contratos financeiros com 
os hospitais e clarificar a remuneração 
dos investigadores e das necessárias 
equipas de investigação. Depois, ha
verá que clarificar o relacionamento 
entre os médicos investigadores e a in
dústria. Qualquer deles precisa do ou
tro. Como se evita o relacionamento 
directo? Por fim, deixo algumas ques
tões em aberto: qual será a via de diá
logo entre os médicos investigadores e 
os ministérios? Como se enquadra um 
médico funcionário público na investi
gação clínica? Quem defende a res
ponsabilidade dos investigadores nos 
ensaios? Qual o papel das sociedades 
científicas? Haverá, assim, muito para 
fazer. 

l 



_] OPINIÃO lf----------------------. 
I Direito à saúde I 

·-
Considerações acerca 
do Sistema de Saúde 
Português e Serviço 
Nacional de Saúde 
Apesar do grande desenvolvimento que a Medicina portuguesa 
teve nos últimos anos, ainda se detectam muitas deficiências no 
funcionamento das Unidades de Saúde, que se traduzem 
nomeadamente numa assistência sem a desejável eficiência e 
qualidade. Por Armando Gonsalves 

A
saúde é um direito funda
mental do homem, pelo que 
se tem obrigação de assumir 
a sua defesa assim como a 

do Serviço Nacional de Saúde (SNS), 
criado em 1979, quando era minis-

tro o Dr. António Arnaut, serviço de 
saúde· que pela primeira vez, garan
tiu a todos os portugueses o acesso 
aos cuidados de saúde. 

O SNS continua a ser um instru-
menta fundamental para garantir o di-

Indicadores de Saúde reito à saúde, embo-
Mortalidade Infantil por Mil habitantes ra tenhamos que con-

(ambos os sexos- 198011997) 
.--------------------, tinuar a sua reforma 
I para o modernizar, 

Países 

Finlândia 

Suécia 

Luxemburgo 

Dinamarca 

Ausbia 

Alemanha 

Holanda 

França 

Irlanda 

Espanha 

Reino Unido 

Itália 

Portugal 

Bélgica 

Grécia 

Turquia 

Brasil 

Argentina 

Cuba 

1980 

6,1 

6,8 

12,6 

8,2 

12,8 

8,3 

9,5 

10,5 

11 ,4 

11 

12,7 

19,8 

11 ,1 

15,1 

33,6 

L dos Unido-s ---

1985 

6,3 

6,7 

8,3 

7,9 

11 ,2 

8 

8,3 

8,9 

8,9 

9,4 

10,3 

17,8 

9,8 

14,1 

71,4 

26 

13,6 

10,6 

1990 

5,6 

6 

7,1 

7,4 

7,8 

7,1 

7,1 

7,3 

8,2 

7,6 

7,9 

8 

11 

8,0 

9,7 

54 

26 

11 ,1 

1997 

4 

4 

4,1 

5,1 

5,1 

5,3 

5,6 

5,9 

6,1(') 

6,1 

6,2 

7,1(') 

7,5 

8,2 (') 

8,2 

41 

57 

22 

10 

agilizar e humanizar. 
De acordo com o 

actual texto da Cons
tituição da Repúbli
ca Portuguesa todos 
os cidadãos têm o 
direito à protecção 
da saúde e o dever 
de a defender e pro
mover. O direito à 
protecção da saúde 
é realizado através 
de um Serviço Na
cional de Saúde uni
versal e geral e, ten
do em conta as con
dições económicas e 
sociais dos cidadãos, 
tendencialmente 
gratuito (n° 1 e 2, 
Artigo 64) . 

Na actual consti-
( ')- dados de 1993 aasic Heallh lndicalors as reported by WHO memberS/ates. 2000 tu i ção também Se 
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afirma que ao sector privado são da
das possibilidades e responsabili
dades para, em complementarieda
de € concorrência com o sector esta
tal contribuir para a saúde das popu
lações. No entanto, no n° 3 do referi
do Artigo afirma-se que "para asse
gurar o direito à protecção da saúde 
incumbe prioritariamente ao Estado: 
a) Garantir o acesso de todos os ci 

dadãos, independentemente da 
sua condição económica, aos cui
dados de medicina preventiva, cu
rativa e de reabilitação. 

b) Garantir uma nacional e eficiente 
cobertura médica e hospitalar de 
todo o país. 

c) Orientar a sua acção para a socia
lização dos custos dos cuidados 
médicos e medicamentosos. 

d) Disciplinar e controlar as formas 
empresariais privadas da medici
na, articulando-as com o Serviço 
Nacional de Saúde. 

Assim, pode concluir-se que o ac
tual texto da nossa Constituição es
tá de acordo com os grandes princí
pios humanistas e sociais a que de
vem obedecer os Sistemas Nacio
nais de saúde, princípios que estão 
consignados na normas da Organi
zação Mundial de Saúde e na Carta 



Europeia de Ambiente e Saúde. 
O Sistema de Saúde Português, 

por força da actual Constituição, dei
xou de ca minhar para um Sistema 
Nacional de Saúde estatal e gratuito 
para se encaminhar para um Sistema 
de Saúde misto e tendencialmente 
gratu ito. 

De acordo com o número 1, do 
art0 64, os cidadãos são os primeiros 
responsáveis pela sua própria saúde, 
individual e colectiva, tendo o dever 
de a defender e promover. 

É preciso mudar para 
despenalizar os utentes 

Nacional de Saúde. 
Nos diferentes or

ganismos devem 
pugnar para conse
guir modernizar, agi
li zar e humanizar o 
SNS e a criação de 
um sistema, misto e 
equilibrado com 
uma separação ade
quada entre o públi
co e o privado e uma 
adequada articu
lação entre a medi
cina ambu latória e 
hospitalar. 

No que respeita 
ao ambulatório há 
que dotá-lo de médi
cos de família em 

Paises 

Portugal 

Holarda 

Itália 

Alemanha 

Áustria 

França 

Irlanda 

Espanha 

Fmlândia 

Grécia 

Dinamarca 

Reino Untdo 

Bélgica 

Luxemburgo 

Turquia 

Estados Unidos 

Gastos na Saúde em % PIB 

-
Total %Sector Publico %Sector Privado 

1986 1996 1986 

6,9 8,3 3,7 

8.6 

7.7 

9.2 10.5 

6 ,9 

8,5 9,7 

7.7 

5.6 

7,4 

4 .4 

7.4 

7,4 

6.8 

6.3 

5,9 6.9 

8,7 

7.4 

7.3 

7,8 

2.7 4.2 

10,8 14 

5,8 

5.3 

7.1 

5.3 

6.5 

5.8 

4.3 

5.9 

3.6 

5.1 

7,9 

5.9 

5.3 

1,1 

4 ,4 

1996 1986 1996 

4,9 3,2 3,4 

6.2 

5 .3 

8 .2 

5.7 

7,8 

5.2 

5.8 

5.8 

5.2 

5.2 

5.8 

6.2 

6 .8 

6 .5 

2.5 

6 .5 

2.2 

1,7 

2.1 

1.6 

1.9 

1.3 

1.5 

0.8 

0 .9 

0 .9 

0 .8 

1.5 

0.7 

2.4 

2.4 

2.3 

2.3 

1,9 

1.8 

1.6 

1.6 

1.6 

1.1 

1.1 

1.1 

0 .5 

1.6 1.7 

6.4 7.75 

OCDE, Hea/111 da/a, 1998 

Os cidadãos além de promoverem a 
criação de grupos, comissões e asso
ciações, sindicatos e ordens, onde 
defendam o direito à saúde e a um 
Sistema de Saúde universal, geral e 
tendencialmente gratuito, devem es
tar representados nos Conselhos Ge
rai s dos Hospitais, nas Comissões 
Concelhias de Saúde, nos Conselhos 
Regionais de Saú-de, e no Conselho 

número suficiente para garantirem 
consu ltas no próprio dia e de médi
cos de todas as especialidades que 
garantam consultas no máximo com 
24 horas de atraso. Toda a popula
ção através de comparticipação esta
tal ou de seguro de doença deve ter 

essas consultas a preços acessíveis e 
tendencialmente gratuitos. 

No que respeita aos hospitais terão 
que ser dotados, com toda a urgên
cia, de um novo estatuto juríd ico, 
que lhes garanta autonomia adminis
trativa e financeira, gestores qualifi-

AstraZeneca é uma das empresas lide· 
res em produtos farmacêuticos. Por isso 
não admira que a nossa missão seja a de 
desenvo lver medicamentos que salvam 
vidas. 

Mas a nossa vocação também é a de 
assegurar uma melhor qualidade de vida. 

Em todas as nossas sete áreas de cui
dados de saúde vamos para além da efi· 

ciência. O nosso permanente objectiv0 é 
criar novos medicamentos com os quais os 
doentes possam desfrutar de uma melhor 
qual idade de vida, durante e depois do tra· 
tamento. 

O nosso investimento em pesquisa pro· 
duziu uma ampla gama de soluções ino· 
vadoras. Soluções com menos efeitos 
secundários que, consequentemente, pro· 

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 sacri· 
fi car o homem. 

Podemos nunca lá chegar. Mas nunca 
vamos deixar de tentar. Jamais. 

www.astrazeneca.com 

AstraZeneca ~ 
JUNTOS. TRABALHAMOS PARA A INOVAÇÃO E VALOR 
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Gastos com a Saúde em 1995 (escudos) 

Total Público Privado 

médio prazo. Esta 
medidas devem 
ser concomitantes 
com a despenalização 
dos utentes no que 
respeita a custos, pas
sando a contribuir pa
ra a despesa total da 
Saúde com percenta
gens de 20% (actual 
média europeia) e não 
de 40% como acon
tece actualmente. 

Países Habitante/Ano P/Habltante ($) P/Habitante ($) 

Grécia 112.480$00 85.485$00 

portugal 165.600$00 101 .016$00 

Espanha 172.000$00 135.880$00 

Itália 241 .120$00 168.784$00 

Suécia 217.600$00 169.728$00 

Reino Unido 199.360$00 171.450$00 

Áustria 261 .440$00 196.080$00 

Bélgica 266.400$0 233.100$00 

França 312.960$00 242.856$00 

Alemanha 341 .440$00 284.967$00 

Canadá 327.840$00 236.045$00 

Estados Unidos 592.160$00 272.394$00 

Austrália 278.560$00 186.635$00 

cados responsáveis e responsabili zá
veis, e uma gestão por objectivos. 

Só com estas alterações será pos
sível : 
- Dar uma resposta atempada e de 

qua lidade às necessidades dos ci
dadãos, de modo a que acabem 
as I istas de espera; 

- Garantir que os investimentos pú
blicos na Saúde sejam rentabiliza
dos evitando desperdícios o que 
não impede a necessidade de 
maiores investimentos públicos na 
saúde, atingindo os níveis médios 
dos países da União Europeia; 

- Garantir uma mais justa comparti
cipação dos medicamentos, elimi
nando os factores que até agora 
mantiveram o seu preço exagera
damente elevado; 

- Garantir uma política de promoção 
da saúde com especial incidência 
em acções de prevenção na infân
cia e adolescência, assim como 
melhorar e alargar todas as medi
das de protecção à terceira idade. 
Com estas medidas, há que me-

lhorar o funcionamento do SNS per
mitindo que ele seja o motor do nos
so sistema de saúde e ao mes
mo tempo, que ele lhe garanta a 
qua lidade e a eficiência da assistên
cia médica. 

O sistema de saúde misto, com se
paração do público e do privado terá 
que ser implementado, desde já , 
sendo necessário uma planificação a 
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26.995$00 

64.584$00 

36.120$00 

72.336$00 

47.872$00 

27.910$00 

65.360$00 

33.300$00 

70.107$00 

73.643$00 

91.795$00 

319.766$00 

No que respeita à 
saúde pública, além 
das medidas referi-

91 .925Soo das, há que pôr em 
prática uma política 

OCDE. HeeNh data, 1998 globa I par a a reso
lução do problema dos lixos e resí
duos industriais perigosos, o que 
pressupõe, além do incremento da 
reciclagem e reutilização, a redução 
drásticas das práticas industriais ge
radoras' de ta is poluentes. 

Seguem-se três quadros estatísti
cos, elaborados com base em dados 
da OMS e da OCDE que comprovam 
algumas das afirmações proferidas e 
a importância da criação do Serviço 
Nacional de Saúde, que necessita de 
reformas de fundo que vem sendo 
adiadas há 16 anos. 

Nota: Este texto baseia-se em vários 
documentos, entrevistas e interven
ções, apresentados ao longo dos últi
mos 10 anos, como Director do Ser
viço de Cardiologia do CHC, Repre
sentante da Assembleia Municipal de 
Coimbra no Conselho Geral do CHC, 
Secretário-Coordenador do Secção da 
Saúde do PS-Coimbra e 1 o Presidente 
Nacional da Associação Portuguesa 
dos Médicos da Carreira Hospitalar. 

Em 1980, Portugal apresentava a 
mais elevada mortalidade infantil 
(19,8 por mil) da União Europeia, nú
mero que era cerca do dobro da média 
dos referidos países (11 por mil) e três 
vezes mais do que a Finlândia e Suécia. 

Em 1997, Portugal apresentava 
uma mortalidade infantil de 7,5 por 
mil, inferior a alguns Países da UE, 
próximo da média Europeia 5,9 por 
mil e inferior à mortalidade infantil 
nos Estados Unidos. 

Nota: A mortalidade infantil é o indi 
cador de saúde mais importante para 
avaliar a situação da saúde dos países. 

Portugal aumentou a esperança de 
vida de 2,6 anos de 1980 para 
1997, aumento que é superior ao 
aumento da média da esperança de 
vida na União Europeia. 

Em 1997, a esperança de vida em 
Portugal é idêntica à dos Estados 
Unidos. 
1 -A média europeia do investimen

to do Sector Publico é de 78% e 
a média de gastos do Sector Pri
vado é de 22%, havendo países 
em que o investimento é, respec
tivamente, de 93% e de 7% en
quanto que em Portugal é, res
pectivamente, de 59% e 41%. 

2- Assim, em 1996, Portugal foi o 
4° país, a gastar maior percenta
gem total do PIB - (8,3%) mas 
esta percentagem foi à custa do 
Utente (41 %) e não do Estado. 
Na verdade, o Sector Público in
veste menos (59% cfo Total) que 
qualquer dos países da União Eu
ropeia . 

Em 1989, Portugal gastou na 
saúde 6,7% do PIB, dos quais 4,1% 
a cargo do Sector Publico e 2,6% do 
Sector Privado. O Sector Privado contri
bui com 38,8% e o Sector Publico 
com 61 ,2%. No mesmo ano a Grécia 
gastou na saúde 5,1% do PIB dos 
quais 89% a cargo do Sector Públi
co e 11% do Sector Privado (Utente). 
(OCDE) 

Nota: Como vemos no presente 
quadro 1995, e nos dados de 1996, 
os gastos com a saúde foram subin
do com aumento dos custos do Sec
tor Privado (Utentes) respectivamen
te, para 39% e 41 % 

Portugal é o 2° país da União 
Europeia que gasta menos dinheiro 
do Sector Público e é o 5° a gastar 
mais do Sector Privado (Utente), 
sendo suplantado apenas pela Itália, 
Áustria, França e Alemanha, países 
em que os gastos com o Sector Pú
blico são em média superiores ao do
bro de Portugal. 
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Contraponto: 
O problema da certificação 
e recertificação 

A formação médica é complexa e exigente. A necessidade de 
uma permanente actualização de conhecimentos e práticas é 
indiscutível. Enquanto isso a certificação e a recertificação 
continuam a suscitar dúvidas e a travar um serviço de qualidade. 
Por J. Fernandes e Fernandes· 

O 
último número da Revista da 
Ordem dos Médicos trouxe 
um artigo sobre o problema 
da recertificação profissional 

dos médicos que, pela importância 
da problemática em questão, merece 
uma discussão séria e participada por 
toda a classe. 

Trata-se dum assunto importante e 
polémico, que é hoje objecto de pre
ocupação e debate em vários países 
que nos são próximos, e ao qual a co
munidade nacional e os seus legíti
mos poderes constituídos, não pode
rão ser indiferentes. De facto, a ques
tão refere-se à necessidade de perma
nente actualização de conhecimentos 
e práticas, suscitada pelo desenvolvi
mento científico e tecnológico no âm
bito da actividade médica, percebida 
pelos próprios profissionais e pela so
ciedade em geral. 

É, por um lado, o nosso "dever de 
competência", como com proprieda
de é hábito designar a nossa obriga
ção profissional de bem fazer, e, por 
outro, o direito inquestionável que as
siste à comunidade de assegurar ser
viços competentes, numa área tão 
sensível como a defesa da saúde e a 
luta contra a doença. 

A formação do médico é complexa 
e muito exigente; longe vai o tempo, 
em que o acervo de conhecimentos 

adquiridos durante o curso de Medici
na proporci0nava leque amplo de 
oportunidades de exercício profissio
nal diversificado, e servia, com algum 
esforço adicional, para a actividade 
clínica comum. Num artigo recente 
em que se analisavam alguns proble
mas da reestruturação curricular do 
curso de Medicina e da justificação 
para o encurtamento de um ano na 
sua duração, considerei que a educa
ção médica é uma actividade perma
nente, com tutelas múltiplas e se
quenciais. Em primeiro lugar, o ensi
no pré-graduado, tutelado pelas esco
las médicas e pelo Ministério da Edu
cação, cujos objectivos serão, para 
além de proporcionar uma educação 
superior, a aquisição dum conjunto 
de conhecimentos essenciais e vas
tos, sobre a saúde, a doença e o 
doente, que permitam uma diferenci
ação profissional informada e cons
ciente, isto é, a aquisição de saber e 
competência para actuação respon
sável em áreas específicas de actua
ção médica. Este segundo período, 
designado por formação pós-gradua
da e que corresponde, em regra, aos 
internatos e às especializações, ocor
re sobre a tutela do Ministério da 
Saúde e sob a supervisão e orienta
ção da profissão, através dos seus co
légios, que têm o poder de promover 

mudanças e alterações aos currículos 
profissionais, de modo a assegurar 
boa e sólida formação. O terceiro pe
ríodo, tem recebido a designação, a 
meu ver correcta, de Educação Médi
ca Continuada (EMC), depende de 
cada indivíduo, da sua consciência e 
noção de responsabilidade, pessoal e 
profissional. A sua importância é de
cisiva, como todos o sentimos na 
nossa actividade diária, perante o 
progresso científico e o dever irrecu
sável de proporcionar para cada 
doente as soluções mais adequadas, 
seguras e eficazes para os seus pro
blemas de saúde. 

Reconheça-se, em abono da verda
de, de que há décadas que os médi
cos portugueses se preocupam com 
esta realidade, traduzida pela sua 
participação entusiástica em cursos 
de formação, simpósios de actualiza
ção, reuniões de índole diversa, orga
nizadas pelas clínicas hospitalares, 
pelas sociedades científicas, por insti
tuições privadas e não apenas pela 
indústria farmacêutica. Esta proble
mática da EMC, da sua qualidade e 
necessidade, é uma preocupação da 
classe médica e das suas organiza
ções um pouco por todo o mundo e 
tem suscitado um debate importante. 

Por sua vez, a sociedade e as suas 
organizações preocupam-se com a 
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necessária qualidade dos serviços 
médicos; e esta awareness é absolu
tamente legítima, é um direito social, 
como o direito a uma boa educação, 
a segurança efectiva, a transportes 
seguros, etc. 

Um outro aspecto que importa con
siderar é a natureza da Medicina, 
"the youngest science" como lhe 
chamou Lewis Thomas num livro in
teressantíssimo, no qual retrata a 
evolução da Medicina Clínica no sé
culo XX, uma actividade de base cien
tífica, é certo, e com rigor metodológi
co, mas onde a indeterminação e a 
incerteza são factores condicionantes 
do sucesso da actuação médica. A 
Medicina, não obstante os avanços 
comprovados, não é ainda uma ciên
cia totalmente exacta, padronizável, 
que possa fazer tábua rasa das com
plexidades e variações individuais, as 
quais nem sempre serão previsíveis, 
mesmo com os mais sofisticados mé
todos de análise estatística e de regis
to da informação que dispomos. 

O erro médico é pois, uma possibi
lidade, e a sua redução e minimiza
ção pressupõem um esforço concer
tado de aperfeiçoamento individual 
dos médicos, das instituições que 
possibilitem recurso às modernas tec
nologias de diagnóstico e intervenção 
terapêutica e da sociedade, ou me
lhor do Estado, que em última análise 
deverá ser garante da qualidade dos 
serviços disponíveis, públicos ou pri
vados, numa comunidade organiza
da. Neste contexto, é a minha convic
ção profunda e a qual transmito aos 
meus alunos, que o componente es
sencial é o factor humano, e que ne
nhuma tecnologia por mais sofistica
da ou de utilização indiscriminada, 
poderá substituir o uso judicioso do 
sentido clínico do médico, e que ne
nhuma organização estatal poderá 
assegurar a eficácia dos serviços de 
saúde por decreto. E esta "arte clíni
ca" que é essencial, é o produto de 
vários factores, como escreveu Eduar
do Coelho: "atenção ao doente, rigor 
na observação e prontidão da memó
ria", isto é, conhecimento. 

A dificuldade está no modelo a uti
lizar para a apreciação da adequação 
do conhecimento e da sua actualida-
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de, particularmente nos anos posteri
ores à formação pós-graduada, e uma 
vez concluídas as etapas dos concur
sos profissionais, que teoricamente 
~ão um processo de avaliação da qual
idade profissional dos candidatos, ao 
longo da carreira médica. Problema tão 
mais premente, quando se sabe que o 
conhecimento médico duplica de seis 
em seis anos, aproximadamente. 

Os diferentes modelos experimen
tados, variam consoante o país e so
bretudo, com o tipo de serviço de 
saúde, público, privado ou misto, 
mas o que ninguém parece contestar, 
é a necessidade urgente de a profis
são médica e as suas estruturas re
presentativas, as Faculdades e Insti
tutos públicos ou privados tomarem a 
iniciativa de desenvolverem progra
mas de Educação Médica Continua
da, sérios, credíveis, participados e 
susceptíveis de avaliação rigorosa. 
Porque se não o fizerem, a sociedade 
/atu sénsu assumirá esse papel, com 
toda a legitimidade. 

Neste processo há que distinguir 
Certificação e Recertificação. 

Por certificação entende-se a apre
ciação de qualidade das acções for
mativas, uma espécie de garantia de 
qualidade, que se impõe perante a 
multiplicidade de iniciativas quantas 
vezes determinadas por estratégias 
de duvidosa validade científica. O seu 
objectivo é separar o "trigo do joio", isto 
é, assinalar à comunidade consumi
dora desses serviços de educação 
médica, aqueles que pela natureza e 
estrutura do programa, dos tutores 
envolvidos e da actualidade dos te
mas, merece ser identificada e esti
mulada. O método utilizado tem sido 
a creditação, isto é, a atribuição de 
um certo número de pontos- créditos 
- por hora de participação no progra
ma, o que suscitou nalguns países, 
que habitualmente usam de serieda
de e rigor nestas coisas, a necessida
de de controlar a presença efectiva 
dos participantes, fazendo depender 
desse controlo, a outorga de Diploma 
de Participação, com a pontuação 
adquirida . Duas outras questões sur
gem imediatamente; a primeira, 
quem exerce esse controlo de quali
dade, porque há necessidade de isen-

ção e rigor, para se evitarem os habi
tuais favoritismos e compadrios, mais 
comuns nas sociedades do Sul da Eu
ropa, do que nos países anglo-saxóni
cos e do Norte. A segunda, é o tipo e 
a utilidade para essa creditação indi
vidual; deverá ser facultativa ou obri
gatória? Servir para decorar as pare
des de gabinetes de trabalho ou efec
tivamente integrar um processo conti
nuado de actualização profissional? 
Analisemos sucintamente cada uma 
destas questões. 

Quanto à capacidade de outorgar 
qualificação ou certificação existem 
dois modelos conhecidos e experi
mentados. Nos EUA, que o articulista 
vitupera com argumentos de índole fi
nanceira, foi con~tituída uma comis
são independenfe de académicos 
com interesse especial em Educação 
Médica, que funciona no âmbito da 
Associação Médica Americana, e que 
certifica as actividades propostas, 
após análise pormenorizada e atem
pada dos conteúdos programáticos, 
do, tipo de acção, duração, tutores, 
etc. A certificação é procurada pelos 
programas institucionais de maior re
levância, porque é garantia antecipa
da de participação, e portanto de su
cesso, e a presença efectiva, é contro
lada, por exemplo, com a leitura in
formática de códigos de barra nos 
crachats identificativos, à entrada 
das sessões. É um método adequado 
à realidade americana. Na Inglaterra 
e na Holanda, o sistema de credita
ção é semelhante, mas a entidade 
certificadora é, em regra, o Colégio da 
especialidade respectiva. O Royal 
College of Surgeons da Grã-Bretanha 
tem promovido este modelo, median
te regras que divulgou oportunamen
te. E também na Europa, começa a 
generalizar-se o controlo da participa
ção efectiva dos médicos nas sessões 
científicas. 

Num continente como no outro, a 
certificação das actividades de EMC é 
prática normal e institucional e a 
aquisição de créditos pela frequência 
das actividades certificadas, uma ne
cessidade reconhecida pelos médi
cos, independentemente da sua situ
ação profissional, e cujo objectivo 
tem a ver com a segunda questão, já 



identificada no princípio do artigo. 
Esta questão é mais complicada, e 
tem a ver com Recertificação, isto é, 
a confirmação de qualificações profis
sionais, que assegure a continuidade 
da actividade clínica em toda a sua 
amplitude. 

O somatório dos crédi tos obtidos 
deverá constituir prova suficiente de 
esforço de actualização profissional, 
ou pelo contrário, será necessário in
troduzir um sistema adicional de ava
liação da qua lidade profissional e co
mo genera lizá- lo de forma rigorosa e 
isenta? Deverá ser igual para todas as 
especialidades, médicas e cirúrgicas? 
E que consequências para o indivíduo? 

Na Europa, o sistema tem evoluído 
para a necess idade dos profissionais 
comprovarem periodicamente, peran
te as suas organizações profissiona is, 
a obtenção dum determinado número 
de créditos, como requisito indispen
sável à manutenção de privi légios de 
prática profissiona l e continuidade da 
inscrição nos seus colégios próprios. 
Nestes casos, a recertificação é auto
mática; perante o não cumprimento 
destas obrigações o profissional é 
aconselhado a fazê-lo , o que tem sido 
suficiente na genera lidade dos países. 
Os EUA têm especificidades próprias, 
desde a natureza estadua l de licenças 
de exercício profissional, a enorme di
versidade de programas de formação 
e, obviamente, de qua lidade variável. 
Uma forma expedita, porventura criti
cáve l, mas de seriedade inquestioná
ve l, é a necessidade de recertificação 
obrigatória de 1 O em 1 O anos, medi
ante apresentação de créditos com
provando participação em actividades 
de EMC e submissão a exame de co
nhecimentos teóricos através de um 
teste próprio. 

O ACS (American College of Sur
geons) dedicava no seu Boletim, um 
artigo muito importante sobre este 
assunto, a definição dos parâmetros 
que definem competência médica e 
os modelos utilizados para a sua 
apreciação. Mas, independentemente 
do modelo utilizado, dos interva los de 
tempo em que se devem realizar a 
confirmação de aptidões profisionais, 
questões de índole técnica , gostaria 
de chamar a atenção para uma reali-

dade essencial; é que, de facto, têm 
sido as organizações dos médicos 
que estiveram na vanguarda da estru
turação e implantação destes progra
mas, antecipando-se a outros orga
nismos, porventura interessados e 
que poderiam invocar prerrogativas 
de interesse público. Por isso pare
ceu-me inadequado o ênfase negativo 
que o Presidente da Secção Regional 
do Norte atribu iu à experiência norte
americana e europeia e a forma limi
nar como recusou a introdução dum 
sistema de creditação em Portugal. 
E o mais grave, na minha opinião, 
é que conseguiu fazer aprovar co
mo política da Ordem dos Médicos, a 
decisão de não implementar um sis
tema de cred itação das actividades 
de educação médica continuada em 
Portugal . 

Para todos que nos preocupamos 
com a r]lodern ização da Medicina 
portuguesa, com a sua participação 
no movimento de progresso, respon
sabilização social e profissiona l que 
ocorre no espaço europeu em que nos 
inserimos, e com o papel indispensá
ve l e de vanguarda das organ izações 
médicas, esta decisão da Ordem dos 
Médicos, sob proposta do CRN, é um 
retrocesso, um passo atrás, que se la
menta profundamente. É curioso veri 
fi car a contradição entre o nosso em
penhamento como Estado e socieda
de, na construção europeia, e o ensi
mesmamento de algumas organiza
ções profissionais, que manifesta
mente têm uma visão retrógrada da 
defesa dos interesses profissionais 
nesse mesmo contexto europeu. Será 
que ouvimos igua l veemência , peran
te a "invasão" de profissionais euro
peus ou outros, médicos e enfermei
ros, sem um exame de proficiência na 
língua portuguesa, que não obstante 
a origem comum no ga laico-duriense, 
é hoje distinta da castelhana? E al
guém já auscu ltou as dificuldades 
sentidas pelos doentes para se faze
rem compreender? 

Releio um texto que publiquei há 
anos na Revista da Ordem dos Méd i
cos sobre a problemática dos exames 
europeus e do autismo que responsá
veis da Ordem, dessa época, mani
festavam na convicção de que o isola-

menta e o desconhecimento, eram a 
melhor forma de defenderem os inte
resses e autonomia dos médicos por
tugueses. Escrevi então: "Qua l será a 
melhor estratégia para a defesa dos 
interesses portugueses no horizonte 
previsível dum espaço europeu políti
co e económico, cada vez mais per
meável e menos compartimentado 
por fronteiras físicas ou cu lturais? Se
rá uma política de alheamento e hos
tilidade a que interessa? Ou, pelo 
contrário, será a participação lúcida 
com empenhamento construtivo nos 
programas europeus de formação 
médica, a forma mais segura de sa l
vaguardarmos interesses legítimos?". 
Pergunto-me se os defensores do sta
tus quo, que se ca racteriza pela au
sência de um sistema sério, nacional 
ou regional, de Educação Médica 
Continuada, cred itada, porque foi ob
jecto de avaliação isenta e rigorosa, 
acreditam que poderemos ser uma ilha 
isolada numa Europa integrada e da 
qual dependemos economicamente? 

Não tenho dúvida, que necessitare
mos urgentemente de implantar um 
sistema de formação profissional, de 
actua lização ou aperfeiçoamento, co
mo lhe quiserem chamar, que seja 
avaliado e cred itado, de forma isenta 
e independente, e que permita incor
porar também as actividades formati 
vas internacionais, certificadas pelos 
respectivos "Boards" europeus, como 
acontece já em mu itos países do ve
lho continente. E esta, é uma questão 
fundamental! O resto, são "technica
lities" de mais fácil resolução. 

Trata-se dum imperativo nacional; 
devemo-lo às novas gerações que te
rão que viver e trabalhar num espaço 
europeu vasto e em igualdade de 
qualificações e oportunidades com os 
seus colegas de diferentes países. 

Devemo-lo a nós próprios e ao 
grande desafio que se impõe a todos 
nós, neste novo milénio, na promo
ção e defesa da qualidade dos médi
cos portugueses e na afirmação do 
prestígio da Medicina portuguesa. 

·chefe de Serviço do HSM, 
Professor da FML, 

Director do Instituto 
Cardiovascular de Lisboa 
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O presente e o futuro 
da Urologia em 
Portugal 

O Conselho Regional do Sul da Or
dem dos Médicos tomou conhe
cimento do estudo "O presente e 

o futu ro da Urologia em Portugal" , ela
borado na sequência do inquérito efec
tuado aos urologistas portugueses no 
início do ano de 2000, durante a pre
sidência do Dr. Manuel Mendes Si lva. 

Ofertas à Biblioteca 
da Ordem 

O Dr. F. M. Fonseca Ferreira , Pre
sidente do Conselho Distrital da 
Ordem dos Médicos de Setúbal, 

ofertou à Biblioteca da Ordem, as se
gu intes obras: "O hábito de beber"; 
"Reflexões sobre a formação médica e 
organ ização hospitalar no último quar
tel do século XX" e uma fotografia en
ca ixilh'ada . 

Serviço de Ortopedia do Hospital 
Distrital de Faro 

O Colégio de Ortoped ia deu conhe
cimento de mais uma exposição 
dos colegas do Serviço de Orto

pedia do Hospita l de Faro, algum tem
po após a indigitação do novo Director 

de Serviço, bem como de ofício re
metido ao Bastonário da Ordem dos 
Médicos sobre a não atribuição de ido
neidade àquela unidade para o ano 
2001. 

Futuro do médico de família 
em debate 
Realizou-se de 14 a 17 de Março, 
em Vilamoura, o 18° Encontro Nacio
nal de Clínica Geral, sobre o tema 
"Um futuro para o médico de família". 

Durante quatro dias, médicos de 
clín ica gera l discutiram os pro
blemas que afectam os médicos 

de família. O programa do Encontro foi 
constituído por sessões plenárias, me
sas redondas, grupos de trabalho, sim
pósios satélite e comunicações livres, 
que irão abordar problemáticas como: a 
perspectiva europeia e os condicional is
mos estruturantes para o médico de fa
mília; o estado da arte em MGF; ques
tões ético/legais na prática clínica; os me
canismos de apoio ao médico de família; 
a terapêutica anti-inflamatória; médicos e 
doentes aliados na melhoria de cuidados 
de saúde; entre outros temas. 
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Para mais informações deve contactar 
a organização do evento a cargo da 
Assoc iação Portuguesa dos Médicos de 
Clín ica Geral; 
Tel: 21 762 06 50; 
Fax: 21 416 47 19; 
E-mail: cast@mail.cast.pt) . 

Poema de Natal 

Um médico com 91 anos enviou 
ao Director da Medi.com um 
poema de Natal. O referido mé

dico chama-se José da Cruz Fialho, é 
de Moura e está aposentado desde 
1980. É utente do Lar S. Francisco 
Moura. Diz este colega ter "procurado 
um hobby que o tem aliviado, em par
te, da solidão, como seja o escrever li
vros de poesia e prosa." Assim reza o 
poema: 

Atestados médicos 

Alnspecção-Gera l da Saúde deu a 
conhecer à OM a documentação 
referente a atestados médicos 

passados por um clínico, cujo proces
so foi enviado ao Bastonário da Ordem 
dos Médicos, bem como ao Conselho 
Disciplinar Regional do Sul. 

Colégio de Cirurgia 
Geral 

aConselho deliberou designar o 
Dr. Hernani Pinharanda como o 
elemento a ser contactado para 

acompanhar as Comissões de Verifica
ção de Idoneidade Formativa para a 
Cirurgia Geral. 

Equipas de urgência 
em Santarém 

Na sequência da exposição subs
crita pelos médicos patologistas 
do Hospital de Santarém, solici

tando parecer relativo à constituição 
das equipas de urgência e respectiva 
period icidade de serviço, o Conselho 
Regional do Sul deliberou solicitar es
clarecimentos sobre a questão ao Di
rector Clínico e órgãos competentes. 

Dia de Natal 
Dia de NATAL, tanto encanto, 
Ide às "palhinhas" rezar, 
Aquele, MENINO, é SANTO! 
descobre o lindo presépio 
encanto à luz do luar! 
Não haverá noite igual 
A beleza é emoção, 
Tão humilde, sem rival, 
Ao bom lugar de oração 
Louvai o SANTO-NATAL! 

.') 



2° Curso de Ecocardiografia Fetal 
Organização: 
Serviço de Cardiologia Pediátrica do 
Hospital de Santa Marta 
Local: 
Anfiteatro do Hospital de Santa Marta 
Rua de Santa Marta 
1169-024 Lisboa, Portugal 
Data: 
23 e 24 de Abri l de 2001 
Inscrições e informações: 
(Limitadas à capacidade do auditório) 
Serviço de Card iologia Pediátrica 
Hosp. Santa Marta 
Te!.: 21 359 43 32; 21 359 43 26 
E-mail : eco.feta l@netcabo.pt 

Temas Principais: 
- Morfologia e fiologia do coração fetal 
- Diagnóstico das card iopatias mais 

comuns 
- Estudo Doppler das alterações car

díacas 
- Ética e diagnóstico pré-nata l 
- Estado da arte do diagnóstico pré-na-

tal das cardiopatias· 
- Miocardiopatias fetais' 
- Arritmias fetais' 

('Dr' Gurleen Sharland, Londres) 

Casos Clínicos e Posters (Prémios) 

Programa Provisório 

Objectivo do Curso: 
Divulgar os conceitos actuais de diag
nóstico e tratamento pré-natal das car
diopatias congén itas. 
Destinatários: 
Obstetras, neonatologistas, pediatras, 
ca rdiologistas ped iátricos, card iologis
tas, cirurgiões cardíacos, enfermeiros e 
técnicos de cardiopneumologia . 
Comissão Organizadora: 
Sashicanta Kaku , Antón io J.Macedo, 
Graça Nogueira, Sofia Ferreira 
Comissão Científica: 
António J.Macedo, Graça Nogueira , 

Gurleen Sharland , José Carlos Areias, 
António Camarinha, Agostinho Borges, 
Isabel Menezes, Eduardo Castela, Luís 
Graça, Alexandra Matias, Joaquim Cor
reia, Marina Vale, José Fragata, Sashi
canta Kaku, Manuela Lima 

23 de Abri l 

09:00 - Abertura do Secretariado 
09:30 - Mesa Redonda: Morfologia e 

Fisiologia do Coração Fetal 
Moderadores: Manuela Lima 
e António J.Macedo 

09:30/9:50 - Desenvolvimento Car
díaco: Morfologia e 
Ecocardiograma nor
mal: António J.Macedo 

09 :50/10:10 - Circulação Fetal e Adap
tação ao Nascer: Graça 
Nogueira 

10:10/10:30 - Indicações para Ecoca r-
• diagrama Feta l - Facto

res de Risco Materno e 
Feta l: Marina Vale 

10:30/11:00 - Discussão 
11 :00/1 1:30 - Café 
11 :30/12:00- Sessão de Abertura 
12:00/1 3:00 - Conferência: Diagnósti-

co Pré-Natal das Car
diopatias Congénitas. 
Estado da arte: Gurleen 
Sharland 

13:00/14:30 - Almoço 
14:30 - Mesa Redonda: Diagnóstico 

Pré-Natal das Cardiopatias 
Congén itas mais comuns 
Moderador: Sashicanta Kaku 

14:30/14:50- Defeitos Septais: Isabel 
Menezes 

14:50/15:10 - Defeitos Conotruncais: 
Graça Noguei ra 

15:10/15:30- Obstáculos esquerdos: 
Rufino do Nasc imento 

15:30/1 6:00 - Discussão 
16:00/16:30 - Café 

gas Jornadas Medico-cirúrgicas 
de Gastrenterologia 

Decorreu no primeiro fim-de-se
mana de Fevereiro, no Centro 
Escolar Turístico e Hoteleiro, no 

Estoril , as 9" Jornadas Médico-Cirúrgi
cas de Gastrenterologia- GMC-2001. 

Especia listas nacionais e estrangei-

ros reu niram-se para debater diversos 
temas do âmbito da Gastrenterologia . 
A iniciativa resultou de uma organiza
ção conjunta da NEUHP (Associação 
para o estudo do Hel icobacter e De
senvolvimento da Gastrenterologia), 

16:30/17:30-Conferência: Miocar
diopatias Fetais: Gur
leen Sharland 

24 de Abril 

09:30- Mesa Redonda: Estudo Doppler 
Moderador: José Carlos Areias 

09 :30/09 :50 - Estudo Doppler do 1° 
Trimestre: Alexa ndra 
Matias 

09:50/10:10- Cardiopatias Funcio
nais: Antón io J.Macedo 

10:10/10:30 - Insuficiência Cardíaca
Sinais precoces: Agos
tinho Borges 

10:30/11:00- Discussão 
11:00/11 :30- Café 
11 :30/12 :30- Casos Clínicos 

Moderadores: Eduardo 
Castela; Joaquim Cor
reia 

12:30/14:00- Almoço 
14:00/14:45- Conferência: Disritmias 

Fetais: Gurleen Sharland 
14:45 '_ Mesa Redonda: Aspectos Éti

cos-Legais do Diagnóstico 
Pré-Natal das Card iopatias 
Congénitas 
Moderadores: Manuela Lima 
e Luís Graça 

15:00/15: 1 O - A perspectiva do Obs
trecta : Luís Graça 

15:10/15:20- A perspectiva do Car
diologista Fetal : José 
Carlos Areias 

15:20/15:30- A perspectiva do Neo
natologista: Teresa Neto 

15:30/15:40 - A perspectiva do Cirur
gião Cardíaco : José 
Fragata 

15:40/16:00 - Conferência: Miocard i
opatias Fetais: Gurleen 
Sharland 

16:00 - Distribuição de prémio para o 
melhor poster e encerramento 

dos Serviços Universitários de Medici
na Interna e Gastrenterologia (Med ici
na III) e de Cirurgia Geral e Digestiva 
do Hospital Pulido Val ente, do Serviço 
de Cirurgia 2 do Hospita l dos Capu
chos e do Hospital da CUF. 
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Curso de Metodologia da Qualidade 
Ocorreu no passado mês de Outubro, 
na sede da Ordem dos Médicos, um 
curso de Metodologia da Qualidade or
ganizado pelo Conselho Nacional para 
a Qualidade da OM, que privilegiou a 
vertente prática. A procura superou 
todas as expectativas. 

D requentado por um número res
trito de colegas (30) oriundos 
maioritariamente das secções 

Norte e Sul teve um carácter interacti
vo, teórico prático. O objectivo foi colo
car os participantes em contacto com 
os conhecimentos e as técnicas que 
lhes vão permitir implementar a Meto-

Assembleia Geral do 
Colégio de Medicina 
do Trabalho 

Realizou-se no dia 17 de Feverei
ro de 2001, no Auditório da Se
de da Secção Regional do Sul, 

em Lisboa (Av. Almirante Gago Couti
nho, 151), a Assembleia Geral do Co
légio da Especialidade de Medicina do 
Trabalho. 

Desfibrilhação 
automática 

aConselho Regional do Sul foi de 
parecer não haver inconveniente 
à existência de "Desfibrilhação 

automática" como meio de suporte 
básico de vida nas ambulâncias. No 
entanto, considerou que se deve soli
citar parecer prévio ao Colégio da Es
pecialidade de Cardiologia, após o que 
este assunto deve ser agendado para 
uma reunião do Conselho Nacional 
Executivo. 

Hospital Fernando 
da Fonseca 

aConselho Regional do Sul da 
Ordem dos Médicos concor
dou com o projecto de criação 

de vagas do Internato Complemen
tar no Hospital Fernando da Fonse
ca desde que sujeitas aos mesmos 
critérios exigidos para o público e 
com a garantia de continuidade do 
internato. 

dologia da Qualidade na sua esfera de 
intervenção e colher os benefícios da 
análise da Qualidade e da implementa
ção de estratégias que melhorem o de
sempenho organizacional e individual. 

A formação teórica esteve a cargo de 
três agentes holandeses ligados a esta 
área através da Ordem dos Médicos 
dos Países Baixos e também do seu 
papel na Gestão da Qualidade do Hos
pital de Maastricht. 

O grande e excedentário número de 
inscrições prévias aponta para o enor
me interesse deste tipo de trabalho na 
Ordem dos Médicos, assim como os re
sultados do questionário de avaliação 

efectuado no fim do curso que identifi
caram como "Bom" o tema e os forma
dores escolhidos e como "Menos Bom", 
quer o facto de ser tratado maioritaria
mente em inglês (não poderia ser de 
outro modo naquele contexto!), quer o 
facto de não ser sempre o mesmo for
mador a acompanhar uma mesma 
equipa de trabalho prático. 

Perspectivando o interesse dos cole
gas procuraremos intervenções futuras 
que da mesma forma possam ser úteis 
a todos. 

Conselho Nacional da Qualidade 
Susana Parente 

Integração profissional reúne 
recém-licenciados 

Os alunos que concluíram a licen
ciatura em Med icina no ano 
2000 estiveram reunidos num 

Seminár.io para debater a sua integra
ção profissiona l. Uma iniciativa da 
Secção Regional do Norte da OM. 

Durante a manhã, os trabalhos fo
ram moderados pelo Dr. António Go
mes da Silva , Presidente da Mesa da 
Assembleia Regional da OM, com base 
no tema "Estrutura e competências da 
Ordem dos Médicos", foram abordados 
os seguintes temas: 
- O estatuto da Ordem dos Médicos, 

pelo Dr. Hernani Vilaça (membro do 
CRN da OM); 

- O estatuto disciplinar, pela Dr" Ma
ria José Cardoso (Presidente do Con
selho Disciplinar Regional); 

- O Código Deontológico, pelo Dr. Mi
guel Leão (Presidente do Conselho 
Regional do Norte); 

- Organização da OM, pelo Dr. Nelson 

Pereira (Vice-presidente do Conselho 
Regional do Norte). 

À tarde o tema foi "A Ordem dos Mé
dicos e o Internato Geral" . O Dr. Miguel 
Leão moderou o painel. Foram discuti
dos os seguintes temas: 
- Competências da OM na formação 

pós-graduada, pelo Dr. Machado Lopes 
(membro do Conselho Regional do Norte); 

- A organização do Internato Geral, 
pelos Drs António Neto (membro do 
Conselho Regional do Norte), Fer
nanda Fernandes (membro do Con
selho Nacional do Médico Interno) e 
Luís Miguel Oliveira (membro do Con
selho Nacional do Médico Interno); 

- As implicações jurídicas do exercício 
da Medicina durante o Internato Ge
ral , pela ora Inês Folhadela (consul
taria juríd ica do Conselho Regional 
do Norte da OM), foi o tema que en
cerrou o Seminário. 

Política do medicamento 

Realizou-se no dia 19 de Janeiro, 
no Porto, o Seminário sobre "Polí
tica do medicamento", com o ob

jectivo de discutir as principais linhas 
orientadoras do mercado de medica
mentos e da utilização de genéricos. 
Uma iniciativa do Serviço de Biotécnica 
da Faculdade de Medicina do Porto e da 
Secção Re-giona l do Norte da OM. 

Durante a manhã, a sessão foi presi
dida pelo Dr. Luís Portela. O painel foi 
constituído pelos temas: "O médico en
quanto agente prescritor''; "Importância 

no controlo de qualidade do medicamen
to" , "Responsabilidade socia l da indús
tria farmacêutica" e "O papel do Estado 
na política do medicamento". 

À tarde, a orientação dos trabalhos es
teve a cargo do Dr. Jorge Nunes Oliveira. 
Os temas em debate foram : "Os genéricos 
e a investigação farmacológica", "Estraté
gia empresarial na comercialização de ge
néricos", "Medicamentos genéricos: fic
ção ou realidade?" , "O impacto dos gené
ricos na política de saúde". A síntese no fi
nal dos trabalhos coube ao Dr. Miguel Leão. 
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FÓRUM 
Condições precárias 

Hospital do Conde de 
Ferreira desmantelado 
A degradação das condições assistênciais e de exercício 
profissional no âmbito da psiquiatria do Hospital do Conde 
Ferreira levaram ao seu desmantelamento. O CRN aponta 
as conclusões de um estudo feita por uma comissão de 
peritos que avaliou o estado da instituição. 

O 
CRN da Ordem dos Médicos 
recolheu um conjunto de in
formações, quer através da 
análise de documentos elabo

rados pelos médicos do Hospital do 
Conde de Ferreira, quer através das in
formações de uma Comissão de Peri
tos nomeada pelo CRN para analisar 
as implicações do desmantelamento 
daquele Hospital, constituída pelos co
legas António Palha , Bernardo Teixeira 
Coelho e Carlos Mota Cardoso. As con
clusões são as seguintes: 
- Sobrelotação de doentes internados 

e, em simultâneo, existência de en
fermarias fechadas ou recentemente 
encerradas, em alguns casos para 
dar lugar a armazéns sem qualquer 
interesse para os doentes; 

- Ausência de espaço para as activida
des dos doentes em Hospital de Dia, 
enquanto se mantêm amplas salas 
ocupadas com máquinas em desu-
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so, arquivos mortos e arrecadações 
de velharias; 

-Falta de resposta, urgente ou mesmo 
imediata aos pedidos de exames au
xiliares de diagnóstico, com prejuízo 
para os doentes; 

- Falta de Anestesista para efectuação 
de electroconvulsivoterapia modifi
cada, a qual tem de ser praticada no .. 
modo "simples" (sem anestesia), 
assim contrariando as normas inter
nacionais ou, em alternativa, obri
gando os doentes e respectivos mé
dicos a deslocar-se ao Hospital Ma
galhães de Lemos; 

-Falta de" medicação de urgência ", 
dado o encerramento da Farmácia 
do Hospital, substituída pela do Hos
pital Magalhães de Lemos; 

- Obstaculização, pelos Serviços de 
Aprovisionamento, aos pedidos de 
material dirigido ao bem estar dos 
doentes, à sua ocupação durante o 

internamento e à melhoria das insta
lações de acolhimento; 

- Incompetência notória no que se re
fere à manutenção de equipamentos 
e de instalações, em situação de ro
tura, com prejuízo para os doentes 
do HCF, em resultado da ausência 
d~ investimentos nos últimos 15 
anos; 

- Ausência de administração própria, 
apesar do HCF manter uma existên
cia autónoma (quadro de pessoal, 
orçamento, vida financeira, etc.); 

- Existência de órgãos de administra
ção anómalos com uma Administra
ção emanada de um Conselho de 7 
membros (4 do Hospital Magalhães 
de Lemos e 3 do H.C.F.) sendo o 
seu Presidente do Hospital Maga
lhães de Lemos; 

- Ausência de Direcção de Serviços; 
- Ausência de Comissão de Ética; 
- "Visitas de estudo " as enfermarias 

por elementos, por vezes numero
sos, estranhos ao Hospital, sem co
nhecimento e coordenação das che
fias respectivas, prejudicando as ac
ções terapêuticas em curso. Tais vi
sitas são autorizadas por responsá
veis da Administração que não se 
preocupam com a privacidade, quer 
do acto médico, quer da pessoa 
doente, em alguns casos; 

- Atitudes prepotentes da Administra
ção, com ausência de diálogo e de 
negociação serena e. racional de inte
resses que levaram e levam à saída 
de técnicos (médicos, enfermeiros, 



etc.) altamente qualificados e a defi
ciências graves na sua contratação; 

- Gestão do espaço hospitalar conce
dendo prioridade absoluta dada aos 
serviços administrativos (por exemplo: 
a ala sul do Hospital, ao nível do átrio, 
tradicionalmente destinada a área clí
nica , é invadida progressiva e tumoral
mente, por serviços administrativos); 

- Criação, por via administrativa, de 
dificuldades na obtenção de espaços 
destinados a acções terapêuticas 
inovadoras, à realização de acompa
nhamento psicoterapêutica a doen
tes em ambulatório e à programação 
da formação médica contínua de 
médicos psiquiatras e de médicos de 
medicina geral e familiar dos centros 
de saúde da área de intervenção do 
HCF, com o argumento da entrega 
do HCF à gestão da Misericórdia do 
Porto; 

- Ausência de qualquer estratégia pa
ra tratamento continuado ou realoja
mento para novos doentes de evolu
ção prolongada, amputando a rede 
hospitalar psiquiátrica e, portanto, 
diminuindo a acessibi lidade aos cui
dados de saúde mental. 

Foi também apurado que do proces
so de destruição do Hospital do Conde 

de Ferreira resulta que 400 doentes, 
100 dos quais são doentes agudos e 
300 de evolução prolongada, muitos 
dos quais ser lar e sem família, estão 
em risco de ser privados de qualquer 
estratégia clínica ou socia l porque nin
guém acredita (a não ser por ignorân
cia ou manifesta má fé) que é possível 
colocar os doentes de evolução prolon
gada nas suas famílias, em lares, ou 
em apartamentos adquiridos para o 
efeito e porque ninguém acredita que 
Gaia, Valongo, Vale do Sousa, Bragan
ça, Travanca e Ponte da Pedra tenham 
a curto prazo condições para servirem 
de alternativa ao "Conde de Ferreira". 

Esta estratégia é, aliás, ciclicamen
te, acompanhada da difusão de infor
mações, incorrectas umas, falsas ou
tras, respeitantes às alternativas que o 
Estado e as instituições privadas põem 
à disposição dos cidadãos quando o 
HCF deixar de garantir a cobertura das 
áreas que lega lmente lhe estão atribuí
das no âmbito do Serviço Nacional de 
Saúde. É neste contexto, a fazer fé nos 
relatos da comunicação social , que as
sume foro de anedota a recente 
posição da Santa Casa da Misericórdia 
pretendendo adiar por um ano a recep
ção do Hospital do Conde de Ferreira. 
Esta atitude revela assim a absoluta 

incapacidade daquela instituição em 
assumir as responsabi lidades que pre
tensamente pretende tomar em mãos 
sugerindo, pelo menos e se outras mo
tivações menos claras não existirem, 
que se pretende a destruição completa 
do HCF, para que negócios futuros não 
sejam estorvados pelos doentes sem 
voz que, incomodativamente, ali per
macecem internados. 

No âmbito das competências esta
tutariamente cometidas à Ordem dos 
Médicos, no que refere à verificação da 
qualidade dos serviços de saúde, o 
CRN da OM alerta a opinião públ ica 
para aquilo que é mais uma conse
quência de uma política de saúde 
mental inconsequente. Por isso, o 
CRN da OM apela e alerta o sentido de 
responsabilidade do senhor Secretário 
de Estado da Saúde, membro do Go
verno que se tem encarregado mais di
rectamente da tutela dos assuntos re
lacionados com o HCF, para a neces
sidade de inverter o sentido da política 
de saúde mental até agora seguida , 
corrigjndo os erros acumulados, e, em 
consequência, restaurar o estatuto do 
Hospital do Conde de Ferreira, que 
permitiu a esta instituição constituir-se 
numa das unidades de referência do 
panorama psiquiátrico português. 

Conselho Regional do Norte solidário 
com Ordem dos Advogados 

O CRN da Ordem dos Médicos apre
ciou as implicações de uma directiva 
comunitária que poderá colidir com o 
segredo profissional dos advogados e 
manifestou a sua solidariedade ao 
Presidente do Conselho Distrital do 
Porto da Ordem dos Advogados face 
às posições públicas assumidas pelo 
bastonário daquela Ordem. 

N
a verdade, o segredo profissio
nal é para todas as profissões 
liberais a essência do relacio

namento entre um utilizador de servi
ços e o profissional liberal. Se isto é 
genericamente verdadeiro, mais im
portante se revelará se a violação do 
segredo resultar na violação de direi-

tos fundamentais como o direito à pri
vacidade ou o direito à presunção da 
inocência. 

Será, porventura, no âmbito do 
exercício da Medicina e da Advocacia 
que a validade do segredo profissio
nal e o respeito pela sua inviolabilida
de, mais relevantes se tomam para 
um verdadeiro exercício de cidadania. 
Assim sendo, os médicos sentem o 
que poderá estar em causa, se qual
quer poder, (político ou não), nacional 
ou internacional, resolver colocar um 
advogado na posição de executor da 
justiça ou de agente policial disfarça
do. Do ponto de vista médico, tal cor
responderia a obrigar um médico a di
vulgar a identificação de um doente 

HIV-positivo com base em conside
randos de natureza social ou de um 
mulher que tivesse interrompido a 
gravidez fora do prazo legalmente es
tabelecido. Por isso, aplaudimos a 
evidente determinação da Ordem dos 
Advogados em recusar liminarmente 
qualquer tentativa de subversão do 
conceito de segredo profissional. 

É, assim, em nome dos princípios 
comuns às duas ordens que, em no
me do CRN da OM, a Secção Regio
nal do Norte da Ordem dos Médicos 
manifesta a sua disponibilidade para 
qualquer acção técnica ou política 
que vise reforçar as posições já publi
camente assumidas pelo bastonário 
da Ordem dos Advogados. 
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FÓRUM 
Pareceres 

Entrevista causa 
polémica 

Jornalista do semanário Independente acusa Hospi
tal da Cruz Vermelha de elevada taxa de 
mortalidade. À falta de provas o CRN pede uma 
averiguação dos factos. 

N
o dia 30 de Dezembro, o 
Canal de Televisão TV-Me
dicina, codificado exclusi
vamente para médicos, 

emitiu no seu programa "Imprensa 
Vista e Revista", conduzido pela jor
nalista Marina Caldas, uma entre
vista ao Sr. Fernando Esteves, autor 
recente de várias notícias no sema
nário Independente. 

Na referida entrevista, aquele se
nhor, por sua exclusiva iniciativa, 
anunciou sem apresentação de pro
vas e sem justificar as afirmações 
produzidas, a existência de uma ele
vada mortalidade no Hospital da 
Cruz Vermelha , cometendo, de for
ma insinuante, a responsabilidade 
de tal eventualidade, ao respectivo 
Director, o Dr. Pedro Magalhães. De 
forma explícita, envolveu ainda nas 
suas afirmações a Presidente da 
Cruz Vermelha Portuguesa, Dr.a Ma
ria Barroso e o Presidente da As
sembleia da República, Dr. António 
de Almeida Santos, conotando a no
meação, e, em consequência o de
sempenho, do Director do Hospital 
da Cruz Vermelha com aqueles re
presentantes do Governo e do Esta
do portugues. 

CRN toma posição 
publicamente 

Não compete ao CRN pronunciar-se 
sobre matérias de índole técnica 
que tenham expressão fora do seu 
território jurisdicional, não obstante 
ser sua convicção que aquelas afir
mações colocam em causa o bom 
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nome, de um médico de indiscutível 
prestígio, como é o caso do Dr. Pe
dro Magalhães. 

Contudo, o facto daquele progra
ma ser de difusão nacional e de es
ta posição do CRN poder constitui 
uma forma de promoção gratuita ao 
autor das referidas afirmações, não 
pode este CR deixar passar em claro 
atitudes que envolvem, ao mais al
to nível, representantes do Gover
no e do Estado, ou sejam, a Presi
dente da Cruz Vermelha Portugue
sa e o Presidente da Assembleia da 
República. 

Assim, o CRN deliberou tornar pú
blica esta sua posição bem como so
licitar ao Presidente da Ordem dos 
Médicos a averiguação do fundamen
to das afirmações acima referidas, 
porque as mesmas colocam em cau
sa a independência e o prestígio insti
tucionais da Cruz Vermelha Portu
guesa e da Assembleia da República . 

O CR salienta ainda que dissocia 
claramente a intervenção pessoal do 
Sr. Fernando Esteves, do estilo re- . 
dactorial do jornal Independente . 
Na verdade, o estilo redactorial da
quele jornal, sempre polémico e até, 
em alguns casos, especulativo, nun
ca se traduziu na criação de insinua
ções quanto à existência de uma re
lação entre a morte de doentes e a 
existência de laços de amizade ou 
parentesco entre médicos e persona
lidades publicamente relevantes da 
vida social , cultural ou política do país. 

O Conselho Regional 
do Norte da OM 

Reviravolta 
no IPO 
do Porto 
O exercício ilegal de clínica privada 
no IPO-Porto foi suspenso e demiti
do o do respectivo Conselho de Ad
ministração. Na sequência dos acon
tecimentos o Conselho Regional do 
Norte da OM dá a conhecer a sua 
posição. 

De acordo com elementos docu
mentais do conhecimento do 
CRN, a que se juntam outras 

informações avulsas, mas concordan
tes, o despacho de exoneração do CA 
do IPO-Porto, baseado numa acção 
da IGSS que decorreu nos últimos 
dois meses, tem plena justificação. 
Nestes termos o CRN concorda com 
o referido despacho e sublinha a hier
arquização de responsabilidades den
tro do Conselho de Admin istração 
cessante, obviamente cometidas ao 
seu ex-Presidente. 

O CRN não comenta as afirmações 
do ex-Presidente doCA do IPO-Porto, 
quando este se referiu à Ordem dos 
Médicos. Limita-se a lembrar o co
municado emitido por este Conselho 
em 20 de Julho de 2000. O CR sa
lienta ainda que a independência da 
Ordem dos Médicos, face a qualquer 
poder, é uma garantia de defesa dos 
médicos que prestigiam a profissão 
que exercem. 

O CR quer, sobretudo, destacar o 
brio, o sentido de ética, a excelência 
técnica e científica que caracteriza a 
actuação da quase totalidade dos 
médicos do IPO-Porto. Não fossem 
estas qualidades, reiteradamente de
monstradas, e o prestígio daquela 
instituição teria sido afectado por prá
ticas de gestão que só marginalmente 
se destinavam à defesa dos interes
ses dos doentes e dos médicos. 

Os portugueses em geral, os médi
cos e a Ordem dos Médicos conhe
cem bem quem eleva e prestigia a 
profissão médica. 

Por isso a Ordem continua a repre
sentar os médicos do IPO-Porto 



Fenilpropanolamina 
pode ter efeitos nocivos 
A FDA alerta para o facto dos medicamentos que contêm 
fenilpropanolamina poderem aumentar o risco de 
acidentes vasculares cerebrais hemorrágicos. 

A
Food and Drug Administra
tion emitiu um comunicado 
em que recomenda a não 
utilização da fenilpropanola

mina, uma amina simpaticomimétri
ca utilizada essencialmente para o 
alívio sintomático da congestão na
sal associada a gripe e resfriados. Os 
medicamentos contendo esta subs
tância estão comercializados há vá
rios anos a nível mundial, sendo lar
gamente utilizados com ou sem re
ceita médica . 

Um estudo epidemiológico recente
mente realizado nos Estados Unidos 
da América sugere que a fenilpropa
nolamina pode aumentar ligeiramen
te, em homens e mulheres, o risco de 
acidente vascular cerebral hemorrági
co, particularmente quando utilizada 
como supressora do apetite. 

A análise preliminar dos resulta 
dos deste estudo pelo INFARMED 
indicia a possibilidade da uma asso
ciação entre a utilização da fenilpro
panolamina e a ocorrência desta si
tuação clínica rara, sobretudo quan
do utilizada para a supressão do 
apetite. No entanto, alguns aspectos 
metodológicos do estudo carecem 
de uma análise mais detalhada. 

Em Portugal têm autorização de 
introdução no Mercado (AIM), os se
guintes medicamentos: Antigrippine; 
Coricidil D; Ornade Spansule; Rino
gan. Estes medicamentos estão 
aprovados para o tratamento de sin
tomas de congestão nasal associa
dos a constipações e gripes. Não es
tá aprovada a sua utilização como 
supressor do apetite. Embora em 
Portugal não existam casos de aci-

Cartão de crédito 
com novas regras 

O 
Cartão Ordem dos Médicos 
American Express é um car
tão de crédito emitido em 
parceria com a American Ex

press para uso exclusivo dos Mem
bros da Ordem dos Médicos. De 
acordo com o actual "design", sendo 
um cartão identificativo deveria ser 
emitido apenas para os Membros da 
Ordem, isto é, os Médicos titulares. 
Acontece que este cartão podendo 
ser (naturalmente) extensível aos fa-

miliares deverá neste caso, ter um 
modelo diferente, ou seja "clássico". 
Para uma maior credibilidade e se
gurança na utilização do cartão evi
tando-se a sua eventual utilização 
inapropriada, a Ordem dos Médicos 
vai renegociar com a entidade emis
sora esta mudança . Espera-se a 
compreensão de todos os colegas pa
ra esta modificação que, na nossa 
perspectiva traz mais valor ao cartão 
como meio de identificação. 

dentes vascufares cerebrais hemor
rágicos associados à utilização da 
fenilpropanolamina notificados ao 
Centro Nacional de Farma-covigilân
cia do INFARMED, até à conclusão 
da avaliação a decorrer recomenda
-se que a utilização dos medicamen
tos contendo fenilpropanolamina 
seja feita no estrito cumprimento 
das condições referidas no Resumo 
das Càracteristicas do Medicamento 
e no Folheto Informativo. 

O conhecimento de algum caso de 
acidente vascular cerebral hemorrá
gico relacionado com a utilização de 
fenilpropanolamina, deve ser comu
nicado ao Centro Nacional de Far
macovigilância; 
Tel: 21 798 71 55; 
Fax: 21 798 71 55; 
E-mail : infarmed.cnf@infarmed.pt) . 

Admissões 
por consenso 

aConselho Nacional Executi
vo del iberou que as ins
crições por consenso nos 

Colégios de Especialidade de mé
dicos com o internato comple
mentar mas sem a titulação úni
ca , então admitidos a título tran
sitório, só poderão ser requeridas 
até se is meses após a publicação 
desta deliberação na revista da 
Ordem dos Médicos. 
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FÓRUM 
Direitos e deveres 

A responsabilidade civil 
em debate 
Realizou-se em Brasília, de 22 a 25 de Novembro, 
o "I Congresso Brasileiro Sobre Responsabi lidade Civil Médica , 
Odontológica, Hospitalar e Planos de Saúde", promovido pela 
Associação Nacional dos Advogados Defensores de Médicos e 
Hospitais. O Dr. Pedro Canas Mendes representou a OM. 

E
ste evento contou com a par
ticipação de cerca de 600 
médicos e juristas das várias 
unidades da federação brasi

leira, além das maiores autoridades 
médicas do Brasil (Conselho Federal 
de Medicina, Associação Médica Bra
sileira, Confederação Médica Brasi lei
ra, Federação Brasileira dos Hospi
tais, Conselhos Regionais de Medicina 
e outras organizações ligadas a activi
dades médicas e jurídicas) . 

Ao Dr. Pedro Canas Mendes, gine
cologista/obstetra e Presidente do 
Conselho Distrital da Grande Lisboa 
da Ordem dos Médicos, coube defen
der o tema "A Ordem dos Méd icos de 
Portugal -Aspectos históricos - Estru
tura - Actuação", embora tenha toma
do parte ainda numa mesa-redonda 

56- REVISTA DA ORDEM DOS MÉDICOS- JANEIRO 2001 

sobre "Seguro de responsab ilidade 
profissional médica e odontológica -
Vantagens, Desvantagens e Riscos". 

Numa alusão à "Evolução histórica 
da Ordem dos Médicos de Portugal" o 
Dr. Pedro Canas Mendes sublinhou o 
facto de, em 1898, ter sido constituí
da a Associação Médica Portuguesa, 
como pessoa colectiva de direito priva
do e a criação da Ordem dos Médicos 
de Portugal em 1938, cujo Estatuto 
constava do Decreto-lei n° 29171. 
Posteriormente, e por Decreto-lei, de 
21 de Julho de 1956, procedeu-se à 
substituição do primitivo Estatuto, que 
vigorou até 5 de Julho de 1977, data 
em que foi publicado o actual Estatuto, 
constante do Decreto-lei n° 282/77. 

Seguidamente abordou a "Natureza 
da Ordem dos Médicos" em que refe-

riu tratar-se de uma pessoa colectiva 
de direito público, sob a forma de as
sociação, a quem foi conced ido o Es
tatuto de Pessoa Colectiva de Util ida
de Pública, sendo que esta condição 
sign ifica os poderes públicos detidos 
pelo Estado, referentes ao reconheci
mento da qualidade de médico e dos 
respectivos títulos de especialista, fo
ram atribuídos à Ordem dos Médicos, 
bem como os poderes para o exercício 
da acção disciplinar. Nesta medida, a 
Ordem dos Médicos é pois a entidade 
a quem o Estado entendeu dever con
ceder os poderes públicos que o ca
racterizam, para que a classe médica, 
através de órgãos que directamente 
elege, se possa auto-regulamentar, 
daí advindo a especial autoridade que 
é reconhecida à Ordem dos Médicos 



em Portugal no que respeita à ética, 
deontologia , formação, qualificação e 
exercício da medicina. 

Em conformidade com o artigo 6°, 
do Estatuto da Ordem dos Médicos, o 
Dr. Pedro Canas Mendes referiu as fi
na lidades essencia is deste organismo 
na defesa da ética, a deontologia e a 
qualificação profissional médicas, "a 
fim de assegurar e fazer respeitar o di
reito dos utentes a uma medicina qua
lificada; dar parecer sobre todos os as
suntos relacionados com o ensino, 
com o exercício da medicina e com a 
organização dos serviços que se ocu
pem da saúde, sempre que julgue 
conveniente fazê-lo, junto das entida
des oficiais competentes ou quando 
por estas for consultada". 

No que toca à responsabilidade civil 
médica, o Dr. Pedro Canas Mendes 
remeteu-se para o Decreto-lei n° 
32171, citando a propósito que "tem
pos houve em que a intervenção da 
Ordem dos Médicos era obrigatória 
nos processos crime que tivessem 
'enxertada' uma acção cível na qual 
fosse pedida uma indemnização aos 
médicos", o que de resto constava dos 
artigos 28 e 29 do referido Decreto-lei 
que datava de Julho de 1942, que fo
ram revogados em 1987, do que re
sulta que a "Ordem dos Médicos não 
tem actualmente intervenção directa 
em qualquer processo (civil ou penal), 
no qual esteja em causa, para efeitos 
de responsabilidade civil, a actuação 
dos médicos". 

A este propósito recorde-se que a 
Ordem dos Médicos entende que a sua 
intervenção é fundamental sempre que 
esteja em causa a actuação técnica e 
deontológica dos médicos, daí que te
nha apresentado um projecto de diplo
ma legal que, apesar de ter sido apro
vado pelo Governo no ano transacto, 
não entrou em vigor uma vez que o 
Presidente da República o vetou. 

Face a esta situação, "A Ordem dos 
Médicos não intervém directamente 
no processo ou nos processos de res
ponsabilidade civil médica, mas, tão 
só a pedido das partes ou do Tribu
nal". Assim, a actuação da Ordem dos 
Médicos é feita de forma indirecta, na 
designação de peritos a ped ido do Tri
bunal e na emissão de pareceres que 

podem incidir sobre questões técni
cas, deontológicas ou ambas. 

Peritos 

Reportando-se aos peritos médicos o 
Dr. Pedro Canas Mendes referiu que 
estes "podem ser requisitados pelo 
Tribunal, aos serviços médicos lega is, 
a peritos médicos contratados ou à 
Ordem dos Médicos" e que "nos ter
mos do Código de Processo Civil, as 
perícias médico legais são livremente 
apreciadas pelo Tribunal, podendo o 
Juiz afastar-se do laudo dos peritos, 
ainda que unânime, por mais qualifi
cados que eles sejam". 

Seguidamente o representante da 
Ordem dos Médicos dissertou sobre a 
forma como se processa a designação 
dos peritos solicitados pelo Tribunal . 

Pareceres 

No que toca aos pareceres o Dr. Pedro 
Canas Mendes fez saber aos presen
tes daquele congresso brasileiro sobre 
a responsabilidade civil médica que "o 
Tribunal ou as partes podem pedir pa
receres à Ordem dos Médicos através 
do seu Presidente", cuja tramitação é 
a segu inte: 
- O Presidente pede a um ou mais co

légios que apreciem tecnicamente 
o caso concreto e em itam o seu 
parecer; 

- Os pareceres são remetidos ao Pre
sidente que os poderá levar directa
mente ao Conselho Nacional Execu
tivo para homologação (já que é es
te órgão que valida todos os parece
res emitidos pelos diversos órgãos 
da Ordem), ou se o entender neces
sário, solicitar parecer complemen
tar ao Conselho Nacional do Exercí
cio Técnico da Medicina e/ou ao 
Conselho Nacional de Ética e Deon
tologia Médica. 

Uma vez obtidos os pareceres des
tes últimos conse lhos nacionais con
sultivos, o Presidente tem de os levar 
ao Conselho Nacional Executivo, para 
que seja homologado um único pare
cer sobre o caso concreto. Em princí
pio este parecer congregará todos os 
que foram solic itados aos diversos ór-

gãos consu ltivos, e será enviado de 
seguida a quem o solicitou . 

Tribunal ou partes 
processuais 

Relativamente ao Tribunal ou partes 
processuais, o Dr. Pedro Canas Men
des referiu que "os pareceres são livre
mente apreciados pelo Tribunal". To
davia, "a prática tem-nos ensinado 
que uma explicação técnica e científi
ca rigorosa por parte de entidade idó
nea- ao caso e em Portugal, a Ordem 
dos Médicos através dos seus órgãos 
- traz ao processo uma mais-valia re
leva nte", importando contudo "que a 
explicação seja inteligível para os 
agentes judiciários e contenha o deta
lhe bastante para se perceber o enfo
que correcto dos casos clínicos". 

Em forma de conclusão, o represen
tante da Ordem dos Médicos portu
gueses, referiu que "a intervenção da 
Ordem dos Médicos de Portugal nos 
processos de responsabilidade civil , 
embora 'só possa ser prestada de for
ma indirecta, tem relevância na desig
nação de peritos e na emissão de pa
receres técnicos e · deontológicos. A 
nossa experiência é, felizmente, ainda 
escassa já que em Portugal não existe 
uma crise declarada em termos de 
responsabilidade civil médica, muito 
embora os media estejam sistemati
camente a criar e empolar situações. 
Não queremos que os médicos sejam 
considerados deuses, como o foram 
até há pouco tempo, nem que passem, 
no processo de consciencia lização dos 
direitos do consum idor, a vítimas". 

Para o Dr. Pedro Canas Mendes, 
"as associações médicas têm como 
obrigação encontrar o equilíbrio entre 
estes dois extremos, por forma a per
mitir e exigir que o exercício da Medi
cina seja levado a cabo sem constran
gimentos e de modo a garantir aos 
doentes os melhores tratamentos dis
poníveis em cada momento; que as 
associações médicas têm a obrigação 
de colaborar com a justiça, por todos 
os meios ao seu alcance, esclarecen
do os aspectos científicos e deontoló
gicos envolvidos e que esta colabora
ção é, para além do mais, uma forma 
de dign ificar todos os médicos" . 
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Responsabilidade 
profissional 

Dr. Pedro Canas Mendes fala da relação médico/doente, dos 
direitos e dos deveres que assistem às duas partes. Porque os 
actos médicos são contratos específicos, existindo direito de 
reclamação sempre que não sejam inteira e satisfatoriamente 
cumpridos. O fenómeno em expansão. 

N
os últimos 50 anos, a ciência 
médica fez progressos extra
ordinários, os quais por sua 
vez colocaram novos dilemas 

éticos e jurídicos, obrigando muitas ve
zes a uma reflexão profunda, visto que 
a responsabilidade moral do médico é 
enorme. Nas suas mãos estão perma
nentemente depositadas a honra e a vi
da dos seres humanos seus pacientes. 

A ciência médica não consegue res
posta para todas as questões, mas aos 
médicos cabe o dever de proteger a 
dignidade e a integridade dos seus 
doentes, bem como a sua qualidade de 
vida. É neste contexto que surge o con
ceito de responsabilidade profissional, 
ou seja, a obrigação que o médico tem 
de reparar as consequências nefastas 
dos seus actos ou omissões e erros vo
luntários ou involuntários, decorrentes 
do seu exercício profissional. 

Sempre que o médico é responsabili
zado profissionalmente, tal não signifi
ca a exigência da sua infalibilidade, 
mas tão somente que paute a sua actu
ação pelos conhecimentos actuais da 
Medicina e seja zeloso e respeitador 
em relação ao seu doente. 

Os actos médicos são contratos es
pecíficos, existindo direito de reclama
ção sempre que não sejam inteira e sa
tisfatoriamente cumpridos. Estamos 
perante um problema actual, visto que 
na maioria dos países só no início do 
século XX se deixou de admitir a exis
tência da irresponsabilidade do médi-
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co. Ainda hoje essa irresponsabilidade 
é aceite com relativa facilidade pelo ci
dadão comum. Recentemente verifica
-se um crescimento acentuado das ac
ções interpostas contra os médicos 
sendo cada vez mais vultosas as in
demnizações atribuídas. Este fenóme
no tem o seu epicentro nos Estados 
Unidos da América onde proliferam as 
sociedades de advogados especialistas 
neste tipo de processos. 

Na visita a Brasília, em representa
ção da Ordem dos Médicos, por oca
sião do I Congresso Brasileiro de Res
ponsabilidade Civil Médica, o Dr. Pedro 
Canas Mendes pôde constatar a exis
tência de um clima semelhante, o qual 
constitui uma séria preocupação para 
os médicos brasileiros. De realçar que 
a entidade organizadora do referido 
Congresso- A.N.A.D.E.M.- é uma as
sociação de advogados defensores de 
médicos e hospitais públicos e priva
dos. Embora entre nós ainda não assu
ma tal expressão, a responsabilização 
dos médicos é certamente um fenóme
no que irá nos próximos anos ter um 
crescimento significativo. É sobre o ca
so português que o Dr. Pedro Canas 
Mendes, Presidente do Conselho Distri
tal da Grande Lisboa da Ordem dos 
Médicos, reflecte. 

Em que consiste o Código Deontológi
co dos Médicos? 
Trata-se de um documento de extraor
dinária importância para o exercício da 

profissão médica, o qual regula toda a 
actividade e estabelece os limites, os 
deveres e os direitos inerentes àquela 
actividade. É constituído por um con
junto de regras de natureza ética (as 
quais sofrem as necessárias adequa
ções' históricas quanto à sua formula
ção), as quais devem ser rigorosamen
te observadas pelos médicos, nelas se 
inspirando todo o exercício da sua acti
vidade profissional. 

As normas da Deontologia Médica 
aplicam-se a todos os médicos inde
pendentemente do regime em que 
exerçam a sua profissão. Os grandes 
princípios da Deontologia Médica de
vem ser observados, independente
mente de, face ao quadro legislativos 
em vigor se tornar impossível a sua 
aplicação concreta ou o sancionamen
to da sua violação. 

O Código Deontológico da Ordem 
dos Médicos tem como grandes capítu
los os seguintes: as "Disposições ge
rais" que tratam dos princípios gerais, 
deveres dos médicos, publicidade e 
consultórios médicos; "O médico ao 
serviço do doente" que trata da quali
dade dos cuidados, dos problemas re
lativos à vida e à morte, das relações 
entre os médicos e os doentes em cati
veiro, do segredo profissional, da expe
rimentação em seres humanos, dos 
atestados médicos, dos arquivos clíni
cos e dos honorários; "O médico ao 
serviço da comunidade", que aborda a 
responsabilidade do médico face à co-



munidade que serve e a questão das 
perícias médicas; "As relações entre os 
médicos" estabelecem as regras do re
lacionamento entre médicos assisten
tes e médicos consultores, e aborda 
igualmente os problemas ligados à soli
dariedade médica e à hospitalização; 
"As relações médicas com terceiros", 
que aborda os contratos com os esta
belecimentos prestadores dos cuidados 
médicos, as relações dos médicos com 
os enfermeiros, com os farmacêuticos, 
com os auxiliares de acção médica e os 
restantes paramédicos; e nas "Disposi
ções finais e transitórias" é abordada a 
responsabilidade disciplinar dos médi
cos individuais e das sociedades cons
tituídas pelos médicos. 

De quem depende o médico no exercí
cio da sua profissão? 
Ao exercer a sua profissão, cada médi
co actua técnica e deontologicamente 
com inteira independência e responsa
bilização pelos actos que pratica. Ne
nhum médico pode, no exercício das 
suas funções clínicas submeter-se à 
orientação deontológica e técnica de 
estranhos à sua profissão. T ai não obs
ta à existência de hierarquias técnicas 
institucionais contratual ou lega lmente 
estabelecidas e em nenhum caso pode
rá um médico ser constrangido a prati
car actos médicos contra sua vontade. 

A quem compete o reconhecimento da 
responsabilidade disciplinar dos médi
cos decorrente de infracções à técnica 
e Deontologia Médica? 
Tal competência é exclusiva da Ordem 
dos Médicos. Sempre que as violações 
à Deontologia e técnica médicas forem 
praticadas por médicos vinculados pro
fissionalmente a entidades públicas, 
cooperativas ou mesmo privadas, de
verão as mesmas comun icar as supos
tas infracções à Ordem dos Médicos, 
isto independentemente de esta entida
de possuir competência para sancionar 
separadamente infracções disciplinares 
incluídas na sua competência lega l. 

De acordo com o Código Deontológico, 
quais são os principais deveres dos 
médicos? 
De uma forma geral, todos os médicos 
são obrigados a desempenhar a sua 

profissão com o máximo respeito pelo 
direito à saúde dos seus doentes e das 
comun idades que servem. 

Não obstante ter direito a uma justa 
remuneração do seu traba lho, o médi
co não deve orientar o exercício da Me
dicina baseado no princípio do lucro. 

São proibidas todas as acções não 
justificadas pelo interesse do doente ou 
que envolvam consumos médicos ina
dequados. É proibido ao médico exer
cer a sua actividade profissional de for
ma discriminatória. Em qualquer lugar 
ou circunstância é dever do médico 
prestar tratamento urgente àqueles que 
se encontrem em perigo imediato, in
dependentemente da sua formação es
pecializada ou função específica. 

Sempre que ocorram ca lamidades 
públ icas ou epidemias, deve o médico 
disponibi lizar-se junto das entidades 
competentes, sem prejuízo dos seus 
doentes, para prestar todos os serviços 
que se tornem necessários e sejam 
possíveis. 

Quando ocorrem greves de médicos 
quais os princípios que devem nortear 
a actividade dos mesmos? 
Perante uma greve de médicos e inde
pendentemente dos circunstancialis
mos, devem os médicos assegurar a 
assistência a doentes urgentes e gra
ves, bem como a continuidade das te
rapêuticas necessárias aos seus doentes. 

Existe um dever de actualização cien
tífica por parte dos médicos? 

Conforme estabelecido no artigo 11 o 

do Código Deontológico, compete aos 
médicos cuidar permanentemente da 
sua preparação técnica e actualizar a 
respectiva cu ltura científica. A par dis
to, o princípio da dignidade do exercí
cio profissional estabelece que em to
das as.circunstâncias, deverá o médico 
exibir um comportamento profissional 
e público adequado à dignidade da 
Profissão Médica. 

No que toca a· outros deveres dos 
médicos cumpre salientar os seguintes: 
cumprir o Estatuto da Ordem dos Mé
dicos e seus regulamentos; defender o 
bom nome e prestígio do organismo de 
classe; participar nas actividades da 
Ordem, delas se mantendo informado; 
cumprir e fazer cumprir as deliberações 
e decisões estatutárias da Ordem dos 
Médicos; desempenhar as funções pa
ra que cada um for designado ou eleito 
e ser solidário na defesa dos interesses 
colectivos. 

Publicidade e promoção 
de medicamentos 

A quem compete regular o exercício 
da publicidade da actividade médica? 
Tendo em conta o princípio ético que 
veda o exercício da Medicina como co
mércio, a Ordem dos Médicos aprovou 
um regulamento da publicidade da ac
tividade médica, no uso das atribuições 
que lhe são cometidas pelo Decreto-lei 
282/77, de 5 de Julho, tendo presente 
o artigo 2 do Decreto-lei n° 217//94, 
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de 20 de Agosto. Como princípio geral 
é estabelecida neste regulamento a 
proibição ao médico de divulgar a sua 
actividade através de toda a espécie de 
reclamos, circulares e anúncios publici
tários, nos meios de comunicação so
cia l ou sob qualquer outra forma direc
ta ou indirecta de publicidade. 

Podem os médicos autorizar, fomentar 
ou promover notícias relativas a medi
camentos, ou meios complementares 
de diagnóstico? 
Tais actividades são especialmente ve
dadas aos médicos, nomeadamente 
sempre que sejam efectuadas com in
tuitos de propaganda própria ou dos 
estabelecimentos em que prestam ser
viço. Não são consideradas formas de 
publicidade a afixação de tabuletas no 
exterior do consultório, bem como a 
publicação de anúncios em listas tele
fónicas e a utilização de receitas, papel 
timbrado e cartões de visita. 

Como são punidas as infracções ao 
Regulamento da Publicidade da acti
vidade médica? 
As infracções a este Regulamento são 
tratadas e punidas de acordo com o Es
tatuto Disciplinar dos Médicos, pelo 
Decreto-lei n° 217/94, de 29 de Agos
to, correspondendo a primeira infrac
ção a uma pena mínima de censura. 
Caso se verifique reincidência, haverá 
lugar a uma pena mínima de suspen
são. Será sempre dada publicidade a 
estas penas nos termos do mesmo De
creto-lei. 

No caso de existir uma infracção a es
te Diploma, cometida pelas socieda
des ou entidades nas quais os médi
cos detenham participações sociais ou 
para quem prestem serviços, de quem 
é a responsabilidade? 
São os médicos os responsáveis pelas 
infracções cometidas. 

A quem competirá a instrução dos 
processos e aplicaçao das respectivas 
penas? 
Os órgãos competentes para instruir os 
processos e aplicar as penas respec
tivas são, nos termos do Estatuto da 
Ordem dos Médicos e respectivo 
Estatuto Disciplinar, os Conselhos Dis-
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ciplinares Regionais da Ordem dos 
Médicos. 

O Código Deontológico dedica ainda 
três artigos ao sector dos consultórios 
médicos (18°, 19° e 20°). Dele cons
tam ainda o capítu lo "O médico ao ser
viço do doente", em que são abordados 
desde o dever do respeito até à livre es
colha do doente, os atestados médicos 
e os honorários. No capítulo seguinte, 
"O médico ao serviço da comunidade" 
são abordadas a responsabilidade do 
médico perante a comunidade, a ques
tão dos médicos peritos, nomeada
mente no que toca à independência da 
sua actividade, às incompatibilidades e 
limites da sua actividade. O 4° grande 
capítulo do Código Deontológico abor
da as relações entre os médicos no que 
toca à solidariedade e aos deveres de 
correcção e lealdade. 

Responsabilidade civil 
dos médicos 

Em que consiste a responsabilidade 
civil do médico? 
Existe responsabilidade civil quando 
um indivíduo é obrigado a reparar dano 
sofrido por outro. Trata-se de uma obri
gação emanada da Lei e não da vonta
de das partes. O médico pode even
tualmente incorrer em responsabilida
de civil , no exercício da sua actividade, 
sendo a mesma traduzida na obrigação 
de indemnizar o ofendido ou os legíti
mos herdeiros, caso estes os requeiram. 

As especia lidades internacionalmen
te mais sujeitas a erro profissional são 
as cirúrgicas corn cerca de 60% dos 
casos e a medicina interna com 25% 
dos casos. Em Portugal os processos 
de responsabilidade civi l dos médicos 
apresentam tendência crescente, em
bora sem a dimensão dos EUA em que 
os processos relativos à responsabilida
de civil triplicaram entre os anos 60 e 
90. Mais perto da nossa realidade, a 
França apresenta 20% do número de 
indemnizações pedidas com origem 
em casos de responsabilidade civi l dos 
médicos. 

Os casos passíveis de indemnização 
por erro médico e cirúrgico vão desde 
reacções adversas a medicamentos até 
ao esquecimento de compressas no in
terior dos doentes durante o acto ope-

ratório. Ao contrário da responsabilida
de moral, que é do domínio da cons
ciência e portanto não jurídica, a res
ponsabilidade civil nasce directamente 
da Lei, a qual estabelece uma obriga
ção em que o responsável é devedor e 
a vítima credor. Importa não confundir 
a responsabilidade civil com a respon
sabilidade penal ou criminal, visto que 
a primeira é da esfera do Direito Civil 
(privado) e a segunda pertence ao Di
reito Penal (público). 

Subjaze a todas as acções de res
ponsabilidade civil o objectivo de repa
rar um dano privado visto que a norma 
jurídica infringida foi estabelecida no 
interesse directo da pessoa lesada. No 
entanto, ambas as formas de responsa
bilidade, civil e crim inal não são mutu
amente exclusivas;-visto que o mesmo 
facto pode reunir em si o ilícito civi l e o 
ilícito penal. A responsabilidade civi l di
vide-se em contratual e extracontratua l. 

Em que consiste a responsabilidade 
contratual? 
"O 'devedor que falta culposamente ao 
cumprimento da obrigação, torna-se 
responsável pelo prejuízo que causa ao 
"credor", artigo 798° do Código Civil. 
Incumbe ao devedor provar que a falta 
de cumprimento ou cumprimento de
feituoso da obrigação não procede de 
culpa sua, artigo 799° do Código. A res
ponsabilidade contratual pode ser con
vencionalmente excluída ou limitada, 
mediante acordo prévio dos interessa
dos, desde que a exclusão ou limitação 
não compreenda actos que representem 
a violação dos deveres impostos por nor
mas de ordem pública", artigo 800°. 

Em que consiste a responsabilidade 
extracontratual? 
Ela abrange os diferentes casos do ilíci
to civi l e tem origem numa violação de 
um dever ou vínculo jurídico geral de 
um daqueles deveres de conduta im
postos a todas as pessoas e que corres
pondem a direitos absolutos, podendo 
mesmo abarcar a prática d'e actos que 
sendo lícitos produzem danos a out
rem. Ambas as formas de responsabili
dade, contratual e extracontratual pos
suem aspectos comuns e os dois tipos 
de responsabilidade são traduzidos na 
obrigação de indemnizar. 
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Aproximar Portugal e 
o Brasil 
O Dr. Luís Lourenço foi agraciado com a chave da cidade 
de Jaboti, no estado do Paraná, no Brasil. No âmbito 
da cerimónia foi atribuído o seu nome a uma sala de aulas 
e foi entrevistado pela TV Globo. 
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O Dr. Luís Lourenço foi recebido com distinção em Jaboti -----------j , 

E 
também com pequenos ges
tos que os laços cu lturais e 
sociais entre Portugal e o Bra
sil se vão estreitando, prova 

disso é a recepção feita ao Dr. Luís 
Lourenço na cidade brasileira de Jabo
ti, por ocasião da sua participação no 
VI Congresso da Umeal (União de Mé
dicos Escritores e Artistas Lusófonos), 
que decorreu em Setembro, no Recife. 
Na sequência do Congresso visitou a 
pequena cidade de Jaboti, no Paraná, 
uma visita há muito prometida . 

Em Jaboti vive Edna, uma jovem 
que esteve na origem do livro "Cartas 
a Edna", do Dr. Luís Lourenço, e a 
professora Marly Bressanin, autora do 
projecto "Descubra um escritor", que 
mobilizou o Brasil inteiro e que teve 
eco em Portugal junto do médico atra
vés da aluna Edna Desplanches. 

A visita teve honras de chefe de Es
tado, o que muito lisonjeou o médico, 

sobretudo, porque resultou num sa lu
tar intercâmbio cu ltural luso-brasileiro. 

Jaboti fica a cerca de 180 quilóme
tros do aeroporto de Londrina, uma 
grande cidade que se tem desenvolvi
do muito nos últimos tempos. O Dr. 
Luís Lourenço recorda a sua chegada: 
"Ao descer do avião esperavam-me 
Edna, a sua professora Marli , outros 
elementos do colégio e o jornal Folha 
de Londrina/Folha do Paraná. Percor
ri a longa distância que separa as duas 
cidades por estrada, na carro da Pre
feitura , posto à minha disposição, ten
do alcançado o destino três horas de
pois, passava da uma da manhã. Em 
Jaboti, aguardavam a minha chegada 
professores, alunos e pessoal auxi liar da 
escola, tendo-se seguido ceia e baile". 

No dia seguinte houve uma Sessão 
Solene com a presença do Presidente 
do Núcleo Regional de Escolas do Pa
raná, do Prefeito, directores, professo-

res, alunos, e elementos representati
vos da cidade, bem como da professo
ra Marly Bressanin e Edna. Durante a 
sessão, iniciada com os hinos nacio
nais de Portugal e do Brasil, a que 
centenas alunos assistiram com uma 
postura respeitosa, o Prefeito da cida
de entregou ao Dr. Luís Lourenço a 
chave dp cidade. Seguiu-se a récita de 
alguns poemas da autoria do médico, 
assim como a dramatização do poema 
"Génio Lusitano", e a execução de al
gumas canções pelos alunos das vá
rias escolas. 

Ao terceiro dia o médico português 
foi entrevistado por alguns jornais e 
pela TV Globo, tendo a entrevista des
ta passado em todo o Brasil, no dia 
seguinte, e na nossa TV Cabo, dias 
depois. 

Ocorreu ainda uma outra Sessão So
lene onde teve lugar a execução de vá
rias peças teatrais e de alguns baila
dos por alunos, nomeadamente, de 
um fandango "menos mexido que o ri
batejano, mas nem por isso menos 
gracioso", recorda o Dr. Luís Louren
ço. Seguiu-se um momento alto da ce
rimónia, a atribuição do nome do mé
dico a uma das sa las de au las: "Fui 
convidado a descerrar com o director 
da Escola Júlia Wanderlei, uma legen
da onde se atribuía o meu nome a 
uma das sa las de aula da escola". 

À despedida, compareceram profes
sores, pessoal auxiliar e alguns alunos 
que improvisaram cânticos, momen
tos antes da partida, estreitanto os la
ços que unem os dois países separa
dos pelo Atlântico. 
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FÓRUM 
Admissão 

·-

Competência de Gestão 
dos Serviços de Saúde 
Condições para a adntissão 
por consenso 

Todos os licenciados há mais de 15 anos com prática clínica 
podem pedir a admissão por consenso. Saiba quais as condições 
e os documentos necessários para o efeito. 
Atenção ao prazo de entrega: 39 de Novembro. 

P
oderão solicitar a admissão 
à competência os licencia
dos em medicina há mais de 
15 anos, com prática clíni

ca, que possuam pelo menos uma 
das seguintes condições: 
- Membros de Conselhos de Admi

nistração com pelo menos três 
anos de exercício em empresas, or
gan ismos, estabelecimentos ou 
unidade da área de saúde; 

- Frequência com aproveitamento de 
acções de formação em gestão de 
saúde recon hecidas como idóneas 
pela Ordem dos Médicos; 

- Exercício como gerentes, coorde
nadores ou directores de serviço, 
empresa, estabelecimento ou uni
dade da área de saúde, que de
monstrem curricularmente activi 
dade de gestão com reconhecido 
mérito. 

Os interessados deverão sol icitar a 
admissão por consenso à competên
cia até às 24 horas do próximo dia 
30 de Novembro de 2001, em re
querimento dirigido ao Conselho Na
ciona l Executivo, através da respecti-
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va Secção Regional, instruído com os 
segu intes documentos: 
1. Certificado de inscrição na Ordem 

dos Médicos e de estar na posse 
de todos os direitos estatutários. 

2. Três exemplares do Curriculum 
Vitae com o máximo de três (3) 

páginas A4 dactilografadas a dois 
(2) espaços. 

Os candidatos deverão ainda possuir os 
documentos que comprovem as afirma
ções mencionadas no curricu/um vitae. 

c 1 falto responder 
• 2 falecidos/ cancelados 
o 3 recebidos 
o 4 devolvidos 

Enviados Recebidos Falecidos/Cancelados Falta responder Devolvidos 
32.680 14.715 90 17.875 908 

Recenseamento Médico 2000 

M
ais de 14 mil médicos já 
responderam ao "Recen
seamento Médico 2000" . 

De acordo com os últimos dados, 
dos 32 680 inquéritos enviados, 
foram já recebidos na Ordem dos 
Médicos 14.715 respostas. Por re
giões, verifica-se que do Sul foram 

recebidos 7 577 inquéritos, do 
Centro 2 178 e do Norte 4 960. 
Promovido pela Ordem dos Médi
cos, "O recenseamento Médico 
2000", o maior inquérito alguma 
vez feito em Portugal junto da clas
se, pretende actualizar as informa
ções referentes aos médicos. 



FÓRUM FISCAL 
Impostos ~------------~-----------------------------------------

Consultaria fiscal 
Toda a informação referente ao IRS do ano 2000, a contribuição 
autárquica e o imposto sobre as sucessões e as doações. 
Já sabe que pode entregar o seu I RS na sede da OM. 

IRS 

Alienação de acções 
Na declaração modelo 3 de IRS a apre
sentar no ano 2001, relativamente aos 
rendimentos de 2000, deve ser mencio
nada a alienação onerosa de acções deti
das há menos de 12 meses, bem como 
as datas das respectivas aquisições (Ane
xo G), e as respectivas mais-va lias são tri 
butadas. 

Na declaração modelo 3 do I RS a 
apresentar no ano 2001, relativamente 
aos rendimentos de 2000, deve ser men
cionada a alienação onerosa de acções 
detidas há mais de 12 meses, bem como 
as datas das respectivas aqu isições (Ane
xo G1), mas as respectivas mais-valias 
não são tributadas. 

União de facto 
Às pessoas de sexo diferente que vivam 
em união de facto há mais de dois anos, 
é aplicável o regime do IRS nas mesmas 
condições dos sujeitos passivos casados 
e não separados judicialmente de pes
soas e bens. 

Cartão fiscal de contribuinte 
Qualquer alteração dos elementos anteri
ormente indicados para efeitos do ca rtão 
fiscal de contribuinte - mudança de resi
dência, de nome, de estado civil, etc. -

até 

Nas transmissões 
730.000$00 

A favor de cônjuges e 
descendentes maiores --

A favor de ascendentes 
ou entre irmãos 7 

Entre colaterais 
no 3.0 grau 13 

Entre quaisquer 
outras pessoas 16 

deve ser imediatamente comunicada em 
qua lquer Repartição de Finanças. 

Rendas recebidas de arrendamentos ur
banos 
As rendas recebidas e proven ientes de 
contratos de arrendamento celebrados de 
1 de Janeiro de 1997 a 31 de Dezembro 
de 2000, beneficiam de uma dedução ao 
rendimento global de 500 contos, desde 
que respei tem a habitação permanente 
do arrendatário e a renda não seja supe
rior à renda condicionada calcu lada nos 
ternios da legislação em vigor. 

Despesas de saúde 
As despesas de saúde passíveis de IVA à 
taxa de 17% para beneficiarem da dedu
ção à colecta (imposto) devem ser acom
panhadas da respectiva receita méd ica. 

Estas despesas devem ser menciona
das na declaração modelo 3 de IRS sepa
radamente das restantes despesas de 
saúde (IVA de 0% e 5%) e a dedução é 
de apenas de 2,5% com o limite máximo 
de 10.200$00. 

Contribuição autárquica 

Os prédios urbanos destinados a 
habitação própria permanente e os desti
nados a arrendamento para habitação, 
quando se trate de primeira habitação, 

De mais de De mais de De mais de 
730.000$00 2.860.000$00 7.280.000$00 

até até até 
2.860.000$00 7.280.000$00 14.300.000$00 

3 6 9 

10 13 16 

17 21 25 

20 25 30 
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poderão ser isentos de contribuição au
tárquica nos termos seguintes: 

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

Atf> 21 12n 10 
> 21.120 a 26.420 7 
> 26.420 a 31.940 4 

O pedido de isenção deve ser apresen
tado até ao termo dos 90 dias a contar da 
aquisição ou da conclusão da construção. 
Nos préd ios arrendados o período de 
isenção inicia-se a partir da data da cele
bração do primeiro contrato de arrenda
'mento. 

Imposto sobre as sucessões 
. e doações 

(ver tabela) 

Qua isquer assuntos de natureza fi sca l 
poderão ser esclarecidos no Gabinete da 
Consu ltaria Fisca l, todas as 3" e 5" fe i
ras, das 10 às 13:00, na Avenida Almi
rante Gago Coutinho, 151 , em Lisboa . 

IRS 
Declarações de rendimentos 

-ano de 2000 

Os prazos de entrega das declarações de 

De mais de De mais de Superior a 
14.300.000$00 35.880.000$00 71.240.000$00 

até até 
35.880.000$00 71.240.000$00 

13 17 24 

21 26 32 

31 38 45 

36 43 50 



rendimentos modelo 3 e os respectivos 
Anexos, são os segu intes: 
De 1 de Fevereiro a 15 de Março: 
Su jeitos passivos que tenham auferido 
exclusivamente rendimentos de trabalho 
dependente e/ou de pensões. 
De 16 de Março a 30 de Abril : 
Sujeitos passivos nos restantes casos. 

Tal como tem acontecido em anos an
teriores, func ionará, em princípio, um 
posto de recepção das alud idas declara
ções e respectivos anexos, na Aven ida Al
mirante Gago Coutinho, 151, em Lisboa 
(Ordem dos Méd icos), nos prazos e nos 
horários a segu ir mencionados: 
1 - Sujeitos passivos com rendimentos 

exclusivamente de trabalho depen
dente e/ou de pensões: De 8 a 15 de 
Março- das 18:30 às 20:30, todos 
os dias úteis. 

2 - Nos restantes casos: De 16 a 30 de 
Abril- das 18:30 às 20:30, todos os 
dias úteis. 

Os interessados que assim o entende
rem, designadamente aqueles em que o 
preenchimento das referidas declarações 
poderão suscitar dúvidas e necessitem de 
melhor esclarecimento, poderão obter to
das as informações e, bem assim, proce
der à entrega do modelo 3 de IRS do ano 
2000, a partir do próximo dia 15 de Fe
vereiro, todas as 3" e 5" feiras, das 10 às 
13:00. 

No acto da entrega das declarações 
devem ser exibidos os cartões de identifi
cação fisca l dos sujeitos passivos e os bi
lhetes de identidade ou cédu las pessoa is 
dos dependentes que integrem o respec
tivo agregado familiar. 

A discriminação e os limites relativos 
aos encargos suportados durante o ano 
2000 pela actividade por conta própria 
("recibos verdes") - traba lho independen
te - foram já publicados na Revista da 
Ordem dos Médicos de Setembro de 
2000, na página 61. 

Acções alienadas em 2000 
Na declaração modelo 3 de IRS a apre
sentar no ano 2001 relativamente aos 
rendimentos de 2000, deve ser mencio
nada a alienação onerosa das acções ain
da que detidas durante mais de 12 me
ses, bem como a data e valores das res
pectivas aquisições, no Anexo G 1. As 
eventuais mais-valias geradas dessa al ie
nação não são tributadas. Pelo contrário, 
as a I ienações onerosas de acções detidas 
há menos de 12 meses serão obrigatoria
mente declaradas no Anexo G e serão tri
butadas pelas mais-valias obtidas. 

Rendas recebidas (arrendamentos) 
As rendas recebidas pelos proprietários 
re lativamente a contratos de arrenda
mento celebrados entre 1 de Janeiro de 
1997 a 31 de Dezembro de 2000 (anos 
de 1997,1998, 1999 e 2000), benefi
ciarão de uma dedução até 500 contos 
das rendas líquidas de despesas de con
servação e de manutenção. A renda não 
pode ser superior à renda cond icionada 
ca lcu lada nos termos da legislação em vi
gor para poder ser abrangida por este be
nefício. 

Aquisição/construção de imóveis 
Beneficiam de uma dedução de 10% do 
valor aplicado, com o limite de 305 con
tos (casados e não casados) e de 152 
contos (separados de facto) se se tratar 
de habitação própria permanente ou 
comprovado arrendamento para habita
ção permanente do arrendatário, com da
ta de celebração do contrato em 2000, e 
se não houver recurso ao créd ito. O di
re ito ao abatimento só pode ser exerci
do no ano da ocupação ou no ano da ce
lebração do primeiro contrato, respect iva
mente. 

Pensão de alimentos 
São deduzidos na tota lidade desde que 
o sujeito passivo esteja obrigado ao seu 
pagamento por sentença judicial ou por 
acordo homologado judicia lmente, pe
lo va lor fixado. Se tal não acontecer não 
há lugar a qualquer dedução e, sendo as
sim, nem devem ser declaradas no mo
delo 3. 

Despesas de prédios arrendados 
As despesas de conservação e de manu
tenção, devidamente comprovadas, são 
dedutíveis ao respectivo rendimento e de
claradas no Anexo F. Incluem seguros de 
incêndio, taxa de esgotos, despesas de 
condomínio, obras, etc. , que são abati
das na tota lidade. 

Ordem dos Médicos (quotas) e formação 
profissional 
Os médicos que exerçam a actividade em 
regime de exclusividade (trabalho depen
dente) devem mencionar essas despesas, 
suportadas no ano 2000, na respectiva 

declaração modelo 3 de IRS, tendo em 
vista a sua dedução. 

Quotizações sindicais 
Estas quotizações são dedutíveis com um 
acréscimo de 50% até ao limite de 1% 
do rend imento bruto respeitante a traba
lho dependente e/ou a pensões. 

Mudança de residência 
A mudança de res idência ou de qualquer 
um dos elementos respeitantes ao cartão 
fisca l de contri bu inte (nome, estado civ il , 
etc.) deve ser part icipada de imediato em 
qualquer Repart ição de Finanças atra
vés de declaração verbal sendo entregue 
ao sujeito passivo uma cópia dessa par
ticipação, que deve ser devidamente ar
qu ivada. 

Taxas aplicáveis em 2000 
(ver tabela) 

Regime simplif icado 
Os médicos que exerçam a actividade por 
conta própria ("recibos verdes") que não 
tenham atingido no ano anterior , um va
lor il íqu ido superior a 20.000 contos nes
sa actividade ficam abrangidos pelo regi
me simplificado, salvo se optarem pelo 
regime de contabilidade organ izada que 
deve ser formalizado até ao fim do próxi
mo mês de Março, med iante apresenta
ção de uma declaração de alterações na 
Repartição de Finanças da área da res i
dência. 

Os titulares desses rendimentos abran
gidos pelo regime simpl ificado são obri
gados a passar os respectivos recibos 
modelo 6 e a possu ir somente o livro de 
receitas (modelo n° 8). 

Até à aprovação dos indicadores objec
tivos de base técn ico-científica o rend i
mento colectável é o resultante da aplica
ção do coefic iente de 0,65 aos rendimen
tos il íquidos, não sendo obviamente ne
cessário quaisquer documentos . 

Quaisquer dúvidas ou escla recimentos 
sobre matéria fisca I poderão ser coloca
dos ou pedidos ao Gabinete de Consulto
ria Fiscal todas as 3" e 5" fe iras, na 
Avenida Almirante Gago Coutinho, 151, 
em Lisboa. 

Rendimento Taxa (%) Parcela a abater 
(contos) 

Até 750 14 -$-
> 750 a 1149 15 7.300$00 
> 1149 a 2840 25 122.200$00 
> 2840 a 6581 35 406.200$00 
> 6581 40 735.250$00 
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AGENDA 
Escolhas 

Por Manuel Halpern 

Música 

O Barbeiro de Sevilha 
Uma das mais famosas óperas de 
Gioachino Rossini, O Barbeiro de 
Sevilha, sobe ao palco do Teatro de 
São Carlos. Trata-se de uma peça 
em dois actos, realizada a partir do 
libreto de Sterbini. É uma produção 
do próprio S. Carlos, com encena
ção de Tito Celestino da Costa e di 
recção musical de Paolo Arrivabeni . 
Nos principais papéis Jon Pazaola, 
Bruno di Simone, Annarita Gemma
bella , Shon Sims, Javier Franco e 
Giorgio Giuseppini. Esta é a segun
da peça da temporada de ópera do 
S. Carlos, iniciada em Fevereiro 
com o Parsifal, de Wagner. 
T. N. São Carlos, dias 1 O, 12, 15, 
1 7 e 19 de Março, às 20:00 

Jacques Brel 
O cantor belga mais famoso de to
dos os tempos, Jacques Brel, é re
cordado na voz de Francis Selleck. 
Um espectáculo num apropriado 
ambiente de café, que promete en
ca ntar os admiradores de Bre l. Com 
o acompanhamento de Michel, no 
acordeão, serão interpretados te
mas como Ne me quitte pas, Ams
terdam, Les Vieux eLes Bonbons. 
Bar do Teatro da Trindade, de 1 a 
4 de Março, às 23:30 

Livros 

Feira do Livro de Braga 
Enquanto Lisboa e Porto aguardam 
pelo início da Primavera, Braga é a 
capital da literatura, com a 10a ed i
ção da Feira do Livro. Há livros pa
ra todos os gostos e esperam-se as 
presenças de vári as «estrelas», 
estando já confirmada a do Nobel 
José Saramago, que ed itou recente
mente A Caverna . No dia 11 , o últi
mo da Feira, a música substitui os 
livros, com um concerto da dupla 
Maria João e Mário Laginha. 
Parque de Exposi ções de Braga, até 
11 de Março 

História do Futebol de Lisboa 
De 1888 aos grandes estád ios, a 
olissipógrafa Marina Tavares Dias 
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traça a história do futebol I isboe
ta, desde os tempos em que os ár
bitros se equipavam com traje a 
rigor à euforia das grandes multi 
dões . Um livro, em formato de ál
bum, com um fasc inante portfó lio 
que recorda os tempos que o fute
bol já esqueceu. 

Dança 

Dois solos na Culturgest 
Dois solos numa só noite é a pro
posta da Cu lturgest. Na primeira 
parte, 35 Metres Carrés , uma core
ografia de Michele Anne De Mey, 
interpretada por Marion Levy, sobre 
música de Schumann. Na segunda 
parte, Polroid, com coreografia e in
terpretação de Hervé Robbe . Dois 
espectáculos que desconstroem a 
própria dança. 
Culturgest, dia 24 de Março, às 
21:30. 

Teatro 

Alminhas 
Depois de Fenix e Kota Kota, o ori 
ginal grupo teatral etnográfi co por
tuguês Teatro Regional da Serra de 
Montemuro regressa à Culturgest 
com Alminhas. Uma criação colec
tiva, encenada por Peter Ca nn , on
de o di abo é a figura central de um 
divertido espectáculo que viaja 
através dos tempos. 
Culturgest, 30 e 31 de Março, às 
21:30; 1 de Abril, às 17:00 

Shakespeare 
A Tempestade, uma das mais acla
madas peças de William Shakes
peare, chega ao palco do São João 
por uma companh ia especia li zada 
na interpretação do autor: a Royal 

Shakespeare Company. Uma en
cenação de James MacDonald, 
num espectácu lo inserido no Porto 
2001. 
T. N. São João, de 7 a 1 O de Março, 
às21:30 

Exposições 

Júlia Ventura 
Dividindo a sua vida entre a Holan
da e Portuga l, Júlia Ventura cons
truiu uma interessante obra, já pre
miada internacionalmente, usa ndo 
como suporte a fotografia. Para esta 
exposição, serviu-se de um conjun
to de fotografias de paisagens de 
montanha encontradas num álbum 
de família anónimo, recontextuali 
zando-as, de forma a atribuir- lhes 
um novo significado. 
Museu de Serralves, até 25 de 
Março 

Grécia Antiga 
Cento e cinquenta anos de escava
ções promovidas pela Escola Fran
cesa de Atenas resultaram num 
imenso espólio arqu eológico. Algu
mas dessas peças estão agora em 
exposição no Museu Nacional de 
Arqueologia . Uma exposição peda
gógica para melhor compreender a 
Grécia Antiga. 
Museu Nacional de Arqueologia, 
até 23 de Março 

Discos 

O melhor dos Heróis do Mar 
Os Heróis do Mar, uma das ba ndas 
mais marcantes do pop português 
dos anos 80, estão de vo lta com 
uma colectânea. Num registo de 
pop electrónico é tempo de recordar 
temas como Paixão, Amor, Supers
ticioso ou Portugal. 

O Olhar de Ulisses 
Inserido no programa O Olhar de 
Ulisses, estreia, no dia 14, o docu
mentário, de Fernando Lopes, Cine
ma. Simultaneamente, no Rivoli, 
está patente uma exposição de foto
grafias da rodagem do filme Misfits, 
de John Huston. 
Rivoli, de 14 a 21 de Março 


