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A Ordem dos Médicos materializou
agora uma antiga aspiração da classe
médica: apoiar financeiramente, os
colegas que, por contingências diversas, se venham a encontrar numa situação de carência real e ausência de
outra ajuda. Para tal criou um Fundo
de Solidariedade com um capital inicial de 300 mil contos esperando poder aumentá-lo gradualmente no futuro.
Nesse sentido foi assinado no dia
24 de Abril um protocolo com o Montepio Geral, competindo a esta instituição a gestão do fundo e das futuras
contribu ições da Ordem. Écriada também a possibilidade dos médicos a título individual, aderirem em cond ições vantajosas, a modalidades colectivas tais como as de
complemento de reforma e de poupança para os filhos, assim como de beneficiarem das vanta gens que esta Instituição lhes pode proporcionar.

Comissão
de
Avaliação
dos
Cuidados
de Saúde
Sempre entendeu esta Ordem dos
Médicos dever ter um papel activo na
ava liação do modo como são prestados os cu idados de saúde aos doentes, bem como as cond ições em que a
Medicina é exercida . São, aliás, frequentes as queixas e as sol icitações
que nos chegam, vindas de médicos e
de doentes na esperança de que a
nossa intervenção possa ser bem sucedida na solução desses problemas.
A Ordem , tem naturalmente exercido
essa acção, através das Secções Regionais respectivas mas sempre de
uma forma pontua!, não o fazendo porém de forma sistemática em relação
a uma zona ou região .

Felizmente tal aconteceu agora. Em
boa hora a Secção Regional do Sul
empreendeu a aval iação do modo
como são prestados os cuidados de
saúde em toda a região do Algarve,
nomeado uma Comissão constituída
por oito colegas que irão iniciar uma
aprec iação directa dos problemas
existentes.
É gratifica nte notar que a Senhora
Ministra da Saúde recon heceu particular interesse a esta matéria e por
despacho concedeu fun ções oficiais a
esta nossa Comissão, integrando todos os seus membros no que designou
por "Comissão de Avaliação dos Cuidados de Saúde do Algarve" .

Incentivos à fixação
dos Médicos
A Ordem dos Médicos viu recentemente satisfeita uma velha reiv in dicação .
Tratou-se do programa de incentivos
para a fixação dos
co legas no interior
do país, anunciada
pela Senhora Ministra da Saúde e enviada a esta Ordem
dos Médicos para
apreciação.
É verdade que a
proposta do Ministério pode e deve ser melhorada designadamente em relação aos jovens médicos. Mesmo assim vai de encontro à
linha de pensamento desta Ordem e
corresponde as aspirações de muitos
médicos e aos interesses das populações. Congratulamo-nos pois com esta
medida esperando que as autarquias
a completem tornando mais atractivas
as opções a tomar.
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Saúde mental

Como vai essa saúde?
A Profa

Maria Luísa Figueira, Presidente do Colégio de Psiquiatria,

analisa a Saúde Mental em Portugal: as carências,
as prioridades, a formação, a f alta de profissionais da
especialidade, medidas a médio e longo prazo.

a

uais os desafios actuais
mais importantes da especialidade de Saúde Mental,
em Portugal, na Europa e
no Mundo?
Não se pode falar numa especia lidade de Saúde Mental. A Psiquiatria é
que é de facto uma especia lidade
médica. O conceito de Saúde Mental
tem um âmbito muito mais alargado, porque envolve a saúde pública,
abrange as doenças médicas, está
em relação com patologias relacionadas com os estilos de vida e com aspectos sociocu lturais e educativos,
como o alcoolismo e a toxicodependência . A Saúde Mental abarca ainda
as consequências do enve lhecimento, os aspectos de integração de idosos, com uma prevalência cada vez
mais elevada de doenças degenerativas. Num âmbito muito mais restrito,
a Psiquiatria, enquanto prática médica, relaciona-se com a saúde pública
na sua vertentes primária (de prevenção das doenças), secundária (do
seu tratamento), e terciária (da sua
reabilitação).
As prioridades e necessidades em
Saúde Mental variam se considerarmos os países do Terceiro Mundo
versus os países mais desenvolvidos .
Nos primeiros, há um maior relação
entre a saúde mental e a saúde física: os défices de nutrição que provocam perturbações mentais, a elevada
prevalência de doenças infecciosas
com consequentes patologias psiquiátricas associadas. Existem, por
outro lado, em particu lar nos países
africanos, aspectos da estrutura bási ca da sociedade com grandes impli-

cações a nível da Saúde Mental. São
factores como a desagregação da família, inúmeras crianças órfãs devido
à guerra e às devastações, morte de
familiares e patologias infecciosas,
como a SIDA e outras viroses, com
implicações neonatais. Nestes países, os programas de saúde mental
assumem muitas vezes aspectos
emergentes, só para dar um exemplo, a assistê.ncia na maternidade visa resolver problemas básicos de
saúde em geral (e mental em particular) como as consequências graves
da desnutrição e outros défices em
quadros de debilidade mental e malformações com consequências graves.
Nos países desenvolvidos a Psiquiatria está mais ligada à prevenção
das doenças, à educação para a saúde, no sentido da prevenção da toxicodependência, do alcoolismo e do
próprio tabagismo - situações com
grandes consequências sobre a saúde física, impacto sobre a saúde em
geral, e implicações a nível do tecido
social. Por outro lado, torna-se prioritário a modificação de comportamentos desviantes com impl icações
no índice de criminalidade e noutros
comportamentos violentos. O abuso
de substâncias, quer de álcool, quer
de drogas, tem ainda implicações
marcadas nos acidentes de viação, e
de um modo geral nos comportamentos de violência social. A Psiquiatria pode também dar uma contribuição em estratégias preventivas
no âmbito da Saúde Mental com o
objectivo de contribuir para a educação dos clínicos e população em gera l para o diagnóstico precoce das
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doenças e para o estabelecimento de
um tratamento adequado. Um aspecto importante de saúde pública,
nos países desenvolvidos, é o do suicídio, cuja consumação se dá muitas vezes por ausência de um diagnóstico atempado e por falta de
apoio terapêutico.

Faltam recursos humanos
para novos serviços
Há articulação com o Serviço Nacional de Saúde?
Não faz sentido, no quadro da legislação actua l (Lei da Saúde Mental e
Lei de Reorganização dos Serviços de
Saúde mental), falar de articulação,
mas sim de integração no Serviço
Nacional de Saúde (SNS). A legislação prevê a criação de serviços locais
de Saúde Mental, mais próximos da
comunidade, mas que correspondem
nos distritos aos anteriores centros
de saúde mental. Nas grandes cidades, em parte, visam substituir os
hospitais psiquiátricos. No entanto,
somos de opinião, que deveriam existir formas flexíveis de organização
dos Serviços de Saúde Mental, de
modo a aproveitarem-se os serviços
já existentes que poderiam ser reactivados de modo a evitar gastos supérfluos e inadequados. Não existem
no nosso país recursos humanos para criar novos serviços de Psiquiatria.
Em muitos hospitais distritais as insta lações dos departamentos de Psiquiatria são precárias e, sempre que
possível, deveriam ser integradas no
próprio edifício dos hospitais distritais. Por outro lado, os hospitais psi-
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quiátricos deveriam ser reconvertidos
em estruturas activas de tratamento,
prevenção e reabilitação, podendo
ser rentabilizados, modificando-se
radica lmente e de forma profunda o
sentido asi lar que esteve na sua origem . Deveria continuar a existir pelo
menos um Hospital deste tipo nos
três grandes centros do país.
Não podemos deixa r de mencionar
o papel fundamental na assistência
psiquiátrica dos Serviços das Ordens
Religiosas, nalguns loca is do país o
recurso dominante para a prevenção,
tratamento e reabilitação dos doentes mentais. Deveriam ser valorizados no plano social e de política de
Saúde Mental. Por exemplo, deveria
existir uma legislação que permitisse a sua articu lação com o SNS, duma forma mais planeada, ordenada e
estável.
Existem serviços que se torna importante melhorar a sua articu lação
com o SNS. Os serviços de alcoologia, foram implementados em legislação recente criada em Dezembro
de 2000, mas ainda se encontram
numa fase anterior de organ ização
relativamente aos de apoio aos toxicodependentes. Ambos os serviços
deveriam estar melhor articulados
com os serviços de Saúde Mental e
nem sequer estão integrados no
SNS. É de notar que muitos destes
doentes tem, concom itantemente,
patologias méd icas de outro tipo (HIV,
Tuberculose, Hepatites, etc.) e problemas associados de Saúde Mental.
O problema, quer da toxicodependência quer do alcoolismo, não é
apenas do doente, mas é fam iliar e
social. São situações que provocam
grandes devastações a nível familiar,
produzem um enorme impacto no
plano da sua saúde mental, mora l e
física. As toxicodependências são
verdadeiras "epidemias comportamentais" cujo contágio se faz por
mecanismos de imitação e mimetismo, sendo in duzidas, a maior parte
das vezes, numa fase da vida em que
a pessoa têm pouco discernimento
sobre as consequênc ias futuras do
seu comportamento. Nestas patologias, o que predomina é a alteração
da pessoa socia l e cu ltu ra l, a viola-

ção das regras da comun idade. Nestes casos as campanhas de educação e o uso dos meios de comun icação podem ter um papel preventivo
fundamental.
O SNS deveria ter uma área de
prevenção e de educação pa ra a Saúde mais desenvolvida. Os médicos de
Saúde Pública deveriam ter um papel
mais interventivo e menos burocratizante. Em colaboração com outros
técnicos de Saúde (psicólogos, técnicos de serviço social) , poderiam ter
um papel mais revalorizado e actuante, desde que dotados dos meios técnicos necessários. As experiências
feitas a nível psicoeducativo para a
saúde, se bem que meritórias, estão
longe de dar cobertura às necessidades do país.
Qual é o ponto da situação no que
respeita à oferta de médicos na
área? Que carências prevalecem?
Há claramente uma insuficiente for-
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mação de especialistas em ·rrúmero
necessário. Este facto associado ao
envelhecimento dos quadros médicos, quer a nível da especialidade,
quer na Medicina Geral, torna o quadro extremamente preocupante. Há
ainda a sa lientar a falta de técnicos
de enfermagem - existe uma gra nde
carência de quadros, o recurso ao
plu riemprego, e verifica-se em alguns
casos o recurso a técnicos para exercício de funções na área da Psiquiatria sem formação específi ca . Para
uma assistência ca paz é necessário
um número substancialmente maior
de enfermeiros . Em muitos servi ços
trabalha-se mesmo com um número
muito restrito de técnicos. É de ter
em conta que a Psiquiatria é uma
profissão de risco (agressões, doentes agitados e violentos) e em que
são necessários cu id ados continuados a doentes que exigem um cuidadoso e persistente acompan hamento, não apenas pelas carências psico-

lógicas, como pelos défices sacio-económ icos produzidos pela doença .
Fa ltam ainda técnicos de Psicologia
nas eq uipas de Saúde Mental, estes
víti mas duma política de restrição
das admissões.
Nos Centros de Saúde, verifica-se
actualmente que os médicos de família estão melhor preparados na
área da Psiquiatria e da Saúde Menta l. No entanto, o número excessivo
de utentes provoca uma gra nde dificuldade de atendimento dos doentes
do foro psiquiátrico, que não podem
ser vistos de forma caba l. É a área da
Saúde Mental que se ressente . É erróneo imaginar que um número insuficiente de Clínicos Gerais, também
estes com um quadro envelhecido,
vão cobrir as necessidades na área
da Psiquiatria e da Saúde Mental. A
situação agravou-se com a recente
legislação em que não estão abrangidas no Escalão B de comparticipação, as prescrições dos Clínicos Ge-

rais de fármacos indicados em patologias tão preva lentes nos cu id ados
primários como sao a depressão e a
ansiedade. É errado pensar que estas
patologias vão ser tratados apenas
pelos psiquiatras, de onde é errado
discriminar a prescrição. Efectivamente, a interface entre os serviços
de Psiquiatria e os cu idados primários faz-se muito na área do tratamento das perturbações afectivas e
ansiosas devidas ao stress .
De sa li entar, ainda , que a articul ação com os clínicos gerais é muito irregular ao nível do país, o que se deve à própria sobreca rga dos serviços
de Psiquiatria.
Novos caminhos para a Psiquiatria ...
A Psiquiatria é um especia lid ade de
ponta, é uma especialidade que terá
uma grande evolução num futuro
próximo . . Prevê-se um conj unto de
modificações importantes pela evolu ção das Neurociências, da Psicofa rmacologia, pelos progressos da investigação nas áreas da Psicopatologia e da Psicologia Clínica e Experi mental. Será segu ramente uma especialidade que vai ser reva lorizada como uma das grandes especia lidades
médicas, mas que lida com os aspectos mai s humanos do adoecer e
com perturbações que impli cam aspectos antropológicos e sacio-culturais que são essenciai s à natureza do
ser humano.
Conhecimento da situação da Saúde
Mental, há números concretos e fiáveis?
No nosso país os dados epidem iológicos são escassos. De um modo geral , não temos possibi li dade de relaciona r a nível nacional, as doenças
com as incapacidades e com os factores sacio-c ulturais. Podemos afirmar que, com raras excepções, não
há números concretos e fiáveis. Ora ,
os programas preventivos devem ter
como base dados epidem iológicos
correctamente recolhidos. Como não
há um programa epidem iológico a nível nacional , os esforços preventivos
a nível da Saúde Menta l são necessariamente fragmentários, apesar de
sucessivas posições e "cartas de intençã o" dos que se dedicam a esta

área. É um escânda lo que a última
versão da Classificação Internaciona l
das Doen ças (ICD-10) , apesar de
aprovada em 1998 ainda não esteja
implementada a nível do registo epidemiológico do nosso país. Este sistema de class ificação é mais adequado aos conhecimentos científicos actu ais na área da Psiquiatri a e traz
grandes vantagens em relação à classificação anterior que, se bem que
obsoleta, continua em vigor!
Que medidas estão previstas a médio e longo prazo?
Consideramos fund amental e prioritári o uma correcta aval iação dos problemas, um levantamento epidemiológico sistemático e uma aná li se dos
recursos técnicos, logísticos e humanos. Seguidamente, uma planificação das necessidades em recursos,
com implicações a todos os níveis da
organ ização dos serviços, com uma
previsão das necessidades de formação, de recrutamento e preparação
dos meios humanos necessários.
Sem todo este procedimento, empiricamente baseado, bem fundamentado, que ponha em relação as necessidades com as possibilidades de
resposta, não haverá qualquer possi bilidad e de planificação da Saúde
Mental. Naturalmente, que o modelo
utilizado para conceptuali zar esta
área pode introduzir diferentes organigramas e, conseque ntemente, diferentes necessidades . Mas creio que
seria possível um consenso entre os
especial istas, técnicos e associações
de doentes sobre um "modelo básico" de fun cionamento dos Serviços
de Psiquiatria e Saúde Mental .
O que não é ético é oferecer serviços, usando os meios mediatizados
de comun icação social , procedimento que leva, naturalmente, a um
acréscimo de procura e à criação de
novas necessidades, de forma demagógica , sem a garantia de um funcionamento de qua lidade, sem técn icos
bem preparados, em suma, sem uma
previsão de todas as consequências
no plano da Sa úde Mental que podem advir aos que erroneamente
acreditam vir a beneficiar desses
serviços.
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Ensino da Psiquiatria
em Portugal
Breve nota histórica
O ensino da Psiquiatria só foi introduzido oficialmente no plano de ensino
dos estudos médicos em 1911, na primeira grande reforma do ensino
médico que se seguiu à implantação da República. Por Prof. João Relvas

ducação escolar de muitos mécos era feita até à implantaão da República, em 1911, em
atérias que hoje consideramos
afastadas das áreas clássicas de formação médica, como Teologia, Filosofia,
Matemática, Direito ou Letras, mas que
contribuíam para uma formação cultura l
alargada e uma visão multifacetada da
vida em geral e da prática médica em
particular. Esta formação contrastava
com a crónica penúria de recursos, as dificuldades organizativas das instituições
de ensino e de assistência, a incipiente
capacidade de investigação científica e o
atraso global do país em relação à Europa mais desenvolvida, de onde vinham
os conhecimentos, as técnicas e os grandes debates ideológicos e científicos da
época.
O ensino médico era feito à volta de
personalidades, sem dúvida excepcionais em muitos casos, que a nível académico desempenhavam funções em diferentes áreas, longe da divisão e sub-

-especialização a que hoje estamos habituados e que, progressivamente, foram
fazendo sentir a necessidade do ensino e
da prática psiquiátrica em moldes já
mais próximos dos que nos são familiares hoje em dia.
O primeiro hospital psiquiátrico criado
em Portugal foi instalado em Rilhafoles,
em 1848, no reinado de D. Maria 11, por
iniciativa de um grupo de médicos reunidos na Sociedade de Ciências Médicas
de Lisboa, criada em 1821. O seu primeiro director foi Francisco Martins Pu lido a que sucedeu mais tarde, em 1892,
Miguel Bombarda (1850-1910), professor da Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa, que viria a dar o nome por que hoje
é conhecido o antigo "Hospital de Alienados de Rilhafoles".
No Porto passou-se um processo idêntico com a inauguração do Hospital do
Conde de Ferreira, em 1883, por legado do benemérito Conde de Ferreira ,
de que viria a ser primeiro director António Maria de Senna (1845-1890),
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professor da Universidade de Coimbra.
Foi precisamente no Hospital de Rilhafoles que Bettencourt Rodrigues
(1854-1933), professor da Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa, iniciou em 1887
os primeiros "Cursos livres de Neuropatologia e Psiquiatria", continuados posteriormente por Miguel Bombarda. No ano
seguinte (1888), Bettencourt Rodrigues
iniciou a edição da primeira revista da
especialidade em Portugal, a "Revista de
Neurologia e Psiquiatria".
Magalhães Lemos (1855-1932), discípulo de António Maria de Senna, no
Hospital do Conde de Ferreira no Porto,
iniciou em 1890 um "Curso livre de
doenças mentais e nervosas" em colaboração com Júlio de Matos (1856-1923).
Este último veio mais tarde (1909) a dar
cursos semestrais de Psiquiatria e Neurologia a convite da Escola de Medicina
do Porto, passando posteriormente a
professor de Psiquiatria da recém criada
Faculdade de Medicina do Porto, até à
sua transferência para Lisboa, em 1911.

A criação das Cátedras de
Psiquiatria e Psicologia
Em 1911 são criadas as Cátedras de
Psiquiatria nas três faculdades de medicina do país. O primeiro professor em
Lisboa é Júlio de Matos, a que se segue
depois da sua morte Sobrai Cid (18771941). No Porto, devido à transferência
de Júlio de Matos para Lisboa, o primeiro professor é Magalhães Lemos. Em
Coimbra, o primeiro professor de Psiquiatria é Elysio de Moura (18771977), que veio a ser o primeiro Bastonário da Ordem dos Médicos e a que se
segue, depois da sua jubilação, Correia
de Oliveira.

CAPA
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As Cátedras de Psicologia nas faculdades de medicina são fundadas em
1955, na mesma altura em que são criados serviços de Psiqu iatria nos hospitais
gerais, contrariando a orientação seguida
até aí de sepa ra ção da Psiquiatria das
restantes disciplinas médicas. O primeiro
professor de Psicologia em Lisboa é
Barahona Fernandes, no Porto, Luíz de
Pi na e, em Coimbra, Correia de Ol iveira.
Nas três faculdades o ensino da Psiquiatria passa a ser feito ern disciplina anua l
no 6° ano da licenciatura e o da Psicologia em disciplina semestra l no 3° ano da
licenciatura, que na altura es-tava dividida em três anos de ciclo básico e três
anos de ciclo clínico. Para se ter uma
ideia do sentido imprimido ao ensino
destas disciplinas no seu início, é útil
resumir de forma necessariamente breve e certamente incompleta alguns aspectos mais ca racterísticos das biografi as, da formação e orientações teóricas
de alguns dos primeiros nomes da Psiquiatria portuguesa .
António Maria de Senna (1845- 1890)
estudou Teologia e Medicina em Coimbra cursando também Matemática e Filosofia. Veio a ser professor de Fisiologia
na Universidade de Coimbra e no concurso pa ra professor aborda já um tema
psiquiátrico (" Delírio nas moléstias agudas"). De formação liberal e orientação
evolucionista, frequentou serviços de
Psiquiatria em França, Alema nha, Áustria e Suíça de que elaborou relatórios e
descrições deta lhadas. Criou um laboratório para estudo do Sistema Nervoso
Central no Hospital do Conde de Ferreira
e a primeira Lei de Saúde Mental em
Portuga l (1886) é publicada por sua iniciativa.
Bettencourt Rodrigues (1854-1933),
nascido em Cabo Verde, formou-se em
Medicina , em Paris, e depois estudou
com Cha rcot. De form ação francófona foi
riva l de Miguel Bomba rd a e rea lizou o
primeiro curso livre de Psiquiatria e Neurologia, tendo fundado a primeira revi sta
científica da especialidade. Publicou
bastante e fez muitas comunicações à
Sociedade de Ciências Médicas de Lisboa. Viu frustradas a sua tentativa de
criar uma discipli na de Neuropatologia e
Psiquiatria na Escola Médico-Cirúrgica
de Lisboa e a sua nomeação para director do Hospital de Rilhafoles, tendo emigrado para S. Paulo, no Brasil.
Miguel Bombarda (1850-1910) é a figu ra ma is singu lar e polémica , por envolver toda a problemática méd ica e cientí-
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fica do seu tempo e pelo seu empenhamento permanente nas questões socia is
e políticas da época . Nascido no Brasil
faz desde cedo os seus estudos em Portugal. Ainda como estudante inicia a publ icação dos seus primeiros artigos clín icos. Desde cedo adqu ire form ação em
Psiquiatria e Neurologia. A sua tese, em
1877, é sobre o "Delírio das perseguições" e continua a publ icar incessantemente até à sua morte, nas vésperas da
revolução republicana em que estava envolvido, atingido mortalmente por um
seu doente. Cirurgião do banco dos hospitais como muitos clínicos do seu tempo, regeu as disciplinas de Fisiologia,
Anatom ia e Histologia até ser nomeado director do Hospital de Rilhafoles.
Personalidade forte e vigorosa , de acção ful gurante e erudi ção méd ica exaustiva , tinha excepcionais dotes de organizador, como demonstrou na sua reorganização do Hospital de Rilhafoles e na
chefia civi l do movimento republicano.
Foi célebre a sua polémica com o jesuíta Pad re Santana quando publicou, em
1897, o seu livro "A consciência e o livre
arbftrio". Era claramente materia lista e
determinista radica l, posições que desde cedo defendeu nas suas publ icações
científicas .
Júlio de Matos (1856-1923) nasceu e
estudou no Porto, tendo sido director do
Hospital do Conde de Ferreira após o fa lecimento de António Maria de Senna,
em 1890, e professor da Escola de Medicina do Porto. Em 1911 foi convidado
para o cargo de director do Hospital de
Ril hafoles e professor de Psiquiatria na
Faculdade de Medicina de Lisboa. A sua
obra científica foi muito divulgada no
Brasil e o próprio Lombroso traduziu em
Itália a sua publ icação "A loucura". O
seu trabalho sobre "Alucinações e ilusões" foi traduzido em Espa nha . O seu livro de texto "Elementos de Psiquiatria",
publicado em 1911 , foi o manual de referência por mais de duas décadas. As
suas publicações na área da Psiquiatria
Médico-Lega l são ainda hoje referidas. A
segunda Lei de Saúde Mental publicada
no país (1911) foi de sua autoria. Foi
um dos nomes ma is destacados do Positivismo português e companheiro de
Teófi lo Braga, nomeada mente na direcção da "Revista Filosófi ca".
Magalhães Lemos (1855- 1932) foi discípulo de António Mari a de Senna e após
a saída de Júlio de Matos para Lisboa
foi nomeado director do Hospital do Conde de Ferreira e professor de Psiquiatria
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Bettencourt Rodrigues (1854-1933) Primeiros "Cursos livres de Neu ropatologia e Psiquiatria" no Hospital de Rilhafoles - 1887 (continuados por Miguel
Bombarda)
Magalhães Lemos (1855-1932) - "Curso livre de Doenças Mentais e Nervosas"
no Hospita l do Conde de Ferreira - 1890
(em colaboração com Júlio de Matos)
Primeiras Cátedras de Psiquiatria
(1911)
Lisboa , Júlio de Matos (1856-1923);
Porto, Magalhães Lemos (1855-1931 );
Coimbra , Elysio de Moura (1877-1977)
Primeiras Cátedras de Psicologia
(1955)
Lisboa, Barahona Fernandes; Porto, Luíz
Pina; Coimbra , Correia de Oliveira
Hospital de Rilhafoles- 1848, (mais tarde H. Miguel Bombarda), Francisco Martins Pu lido; Hospital do Conde de Ferreira- 1883 , António Maria de Senna; Hospital Júlio de Matos - 1942, António
Flores

da Faculdade de Medicina do Porto. Tinha forma ção em Histologia e Neurologia dando uma orientação anátomo-clínica e experimental ao estudo das perturbações do Sistema Nervoso Central.
Sobrai Cid (1877-194 1) nascido em La.mego estudou em Coimbra e depois da
morte de Júlio de Matos foi professor de
Psiquiatria, em Lisboa, e director do
Hospital Miguel Bombarda . Era um brilhante pedagogo e foi o grande impulsionador da Psicopatologia Clín ica em Portuga l, sendo considerado o fundador da
primei ra escola psiquiátrica portuguesa,
com bases de conhecimento sistemático,
projecto de trabalho e continuidade no
tempo. Foi também notável o seu contri buto para a Psiquiatria Forense.
Elysio de Moura (1877-1977) natural
de Braga estudou Filosofia e Medicina,
em Coimbra , onde se tornou professor
aos 25 anos. Veio a ser professor de Psiquiatria e Neurologia, como muitos outros psiquiatras do seu tempo e também
manteve ao longo da sua longa vida a
prática da Clínica Gera l, podendo ser
considerado precursor da Psicossomática em Portuga l. Sem ter propriamente
treino específico de psicoterapias foi considerado um precursor da Psicotera pia ,
sendo famosas algumas das suas abordagens terapêuticas, nomeadamente em
casos de anorexia nervosa, de que publicou uma monografia. Veio a ser o primeiro bastonário da Ordem dos Médicos e
notabi lizou-se também como filantropo
com a criação de uma conhecida instituição para crianças.

r))

CAPA
Saúde mental

Alguns equívocos na
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Saúde Mental
Por unta revalorização da
Psiquiatria

na crença que a Psiquiatria como ramo da Medicina deverá ser relegada para um
plano secundaríssimo, como especialidade em via s de extinção" - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - i

Um dos grandes equívocos do entendimento que se
tem pretendido dar à Saúde Mental foi varrer a
Psiquiatria do léxico de quem cuida de doentes
mentais. Por Dr. António José Pacheco Palha
os últimos anos, talvez duas
ou mais dezenas de anos,
parece que se foi tornando
impróprio falar em Psiquiatria, dado que a designação "Saúde
Mental" passou a ser usada tão frequentemente em tudo o que era texto
ou declaração, com um significado tão
abrangente, que a palavra Psquiatria
passou em muitas mentes (desde técnicos de saúde em geral a elementos
da assistência estatal, passando pelos
mass media), a constituir designação
obsoleta. O facto é que, por muito estranho que pareça, havia já, por parte

N

de alguns grupos de bem pensantes
"psis", a intenção de que assim fosse.
É este, para mim, um dos grandes
equívocos do entendimento que se
tem pretendido dar à Saúde Mental.
Varrer a Psiquiatria do léxico de quem
cu ida de doentes mentais. Basta lembrar que a Direcção dos Serviços desta área assistencial só após 1991 passou a ser designada por Direcção
dos Serviços de Psquiatria e Saúde
Mental. Do mesmo modo, os centros
de Saúde Mental só a partir do Decreto-lei 127/ 92 passaram a chamar-se
Departamentos de Psquiatria e Saúde
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Mental, quando da sua integração nos
Hospitais Gerais.
Não é naturalmente pelos nomes
que vem mal ao mundo, ou melhor,
aos doentes mentais; mas o mal está
na crença que a Psiquiatria como ramo da Medicina deverá ser relegada
para um plano secundaríssimo, como
especialidade em vias de extinção. E
pensa-se que a grande força motora desse movimento eliminador "anti-psiquiatria" foi e continua a ser (parece-me que no momento actual com
menos força) alimentado por médicos
psiquiatras.
Sem dúvida que foi com o aparecimento, nos anos 60, das "teorizações"
antipsiquiatricas de Laing e Cooper,
entre outros, bem como a valorização
progressiva , em anos seguintes, de tudo o que era social e comunitário, como matriz geradora das tensões per-

turbadoras da mente, em completa
oposição ao modelo médico do adoecer, que se iniciou a contestação, por
vezes selvagem, da existência dos hospitais psiquiátricos e da Psiquiatria como disciplina médica a abater. A dada
altura, a luta tornou-se quase total
contra os psiquiatras clínicos que usavam fármacos, contra hospitais psiquiátricos e internamentos, enfim contra tudo o que "cheirasse" a Medicina.
Foi o grande momento da discussão
em equ ipes "multidisciplinares", onde
a "doença" se discutia como uma criação médica, quando não uma invenção, mesmo no que respeita a doenças
graves como a Esquizofrenia, e se deu
passo à "libertação" dos doentes mentais das garras da Psiquiatria. Foi
exemplo disso a teorização e a prática
de Basaglia, em Trieste, que foi capaz
de num único dia dar alta a centenas
de doentes do seu Hospital de Gorizia,
tendo este acto sido comparável ao
gesto de Pinel, quando da Revolução
Francesa, ao libertar os doentes mentais das prisões, naquele caso "libertando" os doentes mentais do hospital.
Só que Pinel tirou-os das prisões para
os tratar em unidades assistenciais onde os internou - o asilo de Bicetre, por
exemplo, (significando asilo, casa que
protege ou instituição onde os internados estariam resguardados das incompreensões das comunidades e onde
poderiam ser humanamente tratados)
e Basaglia ao "libertá-los" do hospital,
atirou-os para o vazio das ruas expondo-os a uma comunidade não preparada para um devido enquadramento assistencial.
E assim, passo a passo, nas últimas
duas ou três décadas se desvalorizou o
que parece médico, com especial ênfase na luta contra a fármacoterapia.
No dizer de um dos líderes da Saúde
Mental em Portugal, tal terapia seria
apenas supressora dos sintomas, mas
não capaz de tratar o essencial das
doenças mentais, que apenas teriam
tratamento por meios puramente psicossociais. Este é outro dos grandes
equívocos da Saúde Mental, e que
muito mal tem feito ao progresso da
Psiquiatria Clínica, disciplina médica,
certamente com longa vertente psicossocia l, ninguém o nega, mas basica-

mente médica e depois (ou em certos
casos concomitantemente), psicológica e social. Este equívoco tem sido
particularmente desastroso no caso de
muitos doentes psicóticos, particularmente esquizofrénicos, que chegam a
passar anos a percorrer os gabinetes
de psicoterapeutas e animadores sociocu lturais, sem que seja dada a
atenção adequada e aturada à perturbação fundamental que é de origem cerebral, neuroquímica e neurofisiológica.

A revalorização da Psiquiatria
como especialidade
Um outro equívoco talvez dos mais gritantes da Saúde Mental em Portugal e
que tem passado em claro é o convencimento declarado e oficial que os ex-centros de Saúde Mental eram "estruturas assistenciais comunitárias" e,
diria lamentavelmente, "extintos pelo
Decreto-lei ,n° 12 7/92, ao integrar
aqueles centros nos Hospitais Gerais
como Departamentos de Psiquiatria e
Saúde Mental" (relatório da Direcção
Geral da Saúde - Saúde Mental em
Reestruturação - Uma Reforma em
Curso - 1996-1999). Quer dizer que
até 1992 a população portuguesa tinha uma assistência virada para a comunidade, com estruturas na comunidade, depois tudo desabou com o malfadado Decreto-lei. É preciso que seja
dito, em abono da verdade, que na
rea lidade pouco ou nada havia de verdadeiramente comunitário como era e
é necessário no tempo dos ex-Centros
de Saúde Mental, muitos deles tendo
por base os ex-albergues distritais e na
essência funcionando como pequenos
hospitais psiquiátricos com uma ou
outra consulta externa em Centros de
Saúde da região. Até 1992, quantos
Centros de dia existiam? Quantos hospitais de dia ou de noite funcionavam?
Quantas residenciais protegidas e oficinas protegidas tinham sido criados?
Etc, etc. Os equipamentos na comunidade e as acções na área da Saúde
Mental comun itária eram raras.
A retórica sem conteúdo, exaltadora
das grandes vantagens de uma política
comunitária sem corresponder a realidades implantadas na comunidade é
uma das maiores falácias da assistên-

cia psiquiátrica em Portugal e dos
maiores equívocos em Saúde Mental,
que os políticos têm sancionado, talvez por desatenção.
É altura de parar para reflectir. E
gostaria que fosse uma reflexão em
conjunto com outros clín icos da especialidade psiquiátrica. Por que não
uma discussão séria de base técnica
inter-pares - e nada melhor, quanto ao
local, do que a Ordem dos Médicos.
Há que reva lorizar a Psiquiatria como
especialidade médica, com técnicos
sabedores, actualizados e com cultura
humanista; voltar a ter a Psiquiatria
prestigiada como especia lidade muito
particular, digna e complexa . Complexidade que lhe advém de exigir aos
seus membros o conhecimento do funcionamento cerebral e suas interacções com o todo somático, tendo em
atenção por um lado, a matriz genético-constituciona l e por outro a matriz
psicosocial dos casos sob a observação e tratamento.
Sem dúvida que o trabalho em equipa é desejável, mas uma equipa capaz
de discutir com competência as diferentes etapas de um programa terapêutico e reabilitador traçado por um
saber médico psiquiátrico bem fundamentado e interligado às preciosas
achegas do psicólogo clínico, do enfermeiro psiquiátrico e do técnico de reabi litação psicosocial, entre outros técnicos. O médico não deve abdicar da
sua opinião alicerçada no estudo, na
investigação e na experiência clínica,
estabelecendo o rumo e respondendo
às dúvidas e aos obstáculos que forem
sendo encontrados no caminho do tratamento e da reabilitação psicosocial,
que por um lado é familiar e por outro é
profissional e social.
Não será esta a grande atitude, o
grande princípio de acção médica em
qualquer especia lidade? Penso que
sim . Revitalizemos, pois, a Psiquiatria
Clínica, sem deixar de considerar que
a Saúde Mental como área eminentemente de prevenção e de reabilitação
deve estar a seu lado, numa interacção
e entreajuda para bem de todos os
doentes que sofrem da mente e do
comportamento, arrastando com o seu
sofrimento e dos seus familiares e da
sociedade em geral.
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Reflexões e práticas
Quando um doente não
se quer tratar que
alternativas sobram ao
Psiquiatra? Nestes casos
a lei pode ser um
importante auxiliar do
trabalho do Psiquiatra.
Por Drt Margarida
Figueiredo·

'

s vezes é a famíl ia só que
procura o psiquiatra, outras
vem o doente já acompanhado das autoridades e sem fa miliares, ou ainda com am igos, colegas de trabalho. No Serviço de Urgência nem sempre é fácil dispor de
tempo e espaço para situações tão
exigentes, mas é a este que recorrem, por norma.
Os fam iliares relatam passados de
consultas interrompidas, medicamentos recusados, comportamento

A
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perturbado e perturbador, sem capacid ade para aceitar a doença. Osci lam entre a revolta e a agressividade,
ou o desgosto, cu lpando. Os vizinhos
incomodados, o médico de família
impotente, as autoridades informadas das ocorrências e dos distúrbios.
Saíu de casa, faltou ao trabalho, gastou ma l o din heiro , partiu, estragou,
ofendeu .. .
Um passado de doença , já tratada
ou pelo menos identificada , permite
ao psiq uiatra que tem de tomar uma

decisão imediata e responsáve l, avaliar melhor os riscos para o doente e
para os outros. Quando o doente não
comparece, cabe à família legitimamente requerer a observação e internamento compulsivo, fundamentando com factos e informações a gravidade da situação . E o médico assistente, conhecedor da patologia, pode
igualmente fa zê-lo. Com prejuízo da
relação terapêuti ca, com quebra da
lealdade e respeito em que esta se
fundamenta? Comprometendo o tratamento futuro por fa lta de confiança
no médico? E o balanço entre a segurança dos outros, ou mesmo do próprio , e o direito à confidencial idade?
Sa bemos que não é fácil avaliar a po-

tencial perigosidade, a ponto de justificar um internamento involuntário.
Os psiquiatras são chamados a pronunciar-se sobre ela noutros contextos, onde é possível estender o período de exame, recolher informações e
usar meios complementares para
ava liar clinicamente as situações. Na
prática da observação urgente, fa ltam muitas vezes fontes isentas, diferentes perspectivas de todos os recursos existentes para fazer face a
uma situação de emergência . Para
que seja de facto necessária uma
med ida tão violenta, os riscos terão
de ser além de sérios, de carácter
im ed iato; de outra forma poderão im plementar-se outras medidas terapêuticas negociadas, de efeitos também a curto prazo, e com capacidade comprovada de contenção do
comportamento perturbado.
Ao psiquiatra apresenta-se uma
velha dificuldade: não colaboração
com o tratamento, acrescida da aparente necessidade imperiosa deste.
Compete-lhe informar, negociar, mostrar vantagens, esclarecer os contras
e enfatizar os prós. Se as autoridades
já estão presentes pode socorrer-se
do seu peso, comprometer o doente
com os resu ltados da sua recusa, ao
mesmo tempo que tenta preservar a
relação terapêutica ameaçada pela
funda discordância. Não se quer tratar. O não querer levanta desde logo
uma questão, sobre a capacidade de
decisão, de autodeterminação, do indivíduo profundamente doente. Terá
então direito a dizer que não? Ou a
propor alternativas: tomo os med icamentos em casa, venho às consu ltas,
deixe-me ir...

Uma Lei para ultrapassar
o impasse
Para além da evidência científica que
uma doença (mental) deixada ao seu
curso naturalmente piora, há ainda a
considerar os preju ízos na auto-imagem, na relação familiar e no estatuto socia l motivados por uma doença
grave e estigrnatizante. E as perdas
económicas ou profissionais. A Lei
pode ser o instrumento capaz de ultrapassar o impasse, preservando a

integridade física, psicológica e socia l do doente e dos outros. Num caso de trinta e tal anos de evolução
sem qua lquer contacto com psiquiatria, alguém denunciou - o termo é
esse- os maus tratos à família que se
arrastavam desde sempre, coerentes
com a doença em evolu ção, permitindo assim a primeira tentativa de
tratamento.
Não são as psicoses esquizofrénicas, o alcooli smo crón ico, os episódios maníacos, que levantam as
ma iores dúvidas. Elas surgem da inevitável presença de situações de fronteira, em que a perturbação é menor,
a gravidade da doença mais oscilante e da suspeita de um relacionamento interpessoa l deteriorado na
base da amplificação do quadro clínico, e da apresentação do pedido de
medidas drásticas. A intolerância dos
outros, família, vizinhos, am igos, autoridades, pode transformar-se em
canSiJÇO, impotência, reje ição ou
oportun ismo. Parece tudo apontar,
justificar o internamento. Perpassa
uma subtil ameaça, se não o internar
e acontecer alguma coisa .. . Esta
pressão sobre o psiquiatra pode levar
a condutas defensivas, demasiado
ca lcu listas em re lação à necessidade
de se proteger a si mesmo. É o preço
de uma aliança entre a justiça e a
psiquiatria, no lidar com os que violam as regras sociais por força da sua
doença mental, afectando assim o
funcionamento da comu nid ade . Submetem-se então os direitos individuais ao bem estar social.
Para quem traba lha em Saúde
Mental , para que serve uma Lei? Prioritariamente, para melhor tratar os
seus doentes. Para responder a situações onde outros meios fa lharam,
para que o restabelecimento da saúde seja mais rápido e eficaz. De forma a preservar a dignidade do indivíduo e no respeito pela sua condição
humana, e melhor defendê-lo de
aproveitamentos, erros, atropelos
aos direitos. É essa também a função
de uma Lei.
'Assistente de Psiquiatria
Departamento Psiquiatria do
Hospital de São Marcos - Braga
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Um olhar sobre
a Psiquiatria
O Hospital Júlio de
Matos é responsável
pelo atendimento do
maior número de
doentes do país e local
de referência em
matéria de Saúde
Mental. Um olhar
abrangente sobre a
experiência,
a metodologia e
o percurso.
Por Dr. Luís Gamito

izem os clássicos que a palavra "teatro", em grego,
significa o lugar onde a pessoa se senta para olhar. Ao
sentar-me para escrever algumas linhas sobre a Psiquiatria é como se
para esta olhasse sem que pudesse
ter escolhido o lugar. Este, encontra-se condicionado por diversas razões
do próprio (espaço, tempo e acção)
e por circunstâncias outras de complexidade indefinível.
Contudo, o meu lugar é ainda no
Hospital Júlio de Matos (HJM) local
de onde me habituei a observar a
Psiquiatria desde os tempos de estudante. Sendo esta Instituição aquela
que é responsável pelo atendimento
de maior número de doentes no
país, um olhar sobre a Psiquiatria é
também ver o hospital na sua mais
recente evolução.
Consideremos desde logo que nos
dias de hoje o conceito de Psiquiatria como disciplina científica se encontra inscrito nas latitudes mais
narrativas da Saúde Mental. Pensar
o hospital psiquiátrico é pois pensar
o seu devir no campo da Saúde
Mental.
Um dos principais problemas do
HJM é o de como servir de um modo
mais racional, moderno e adequado
um vasto espaço geográfico e demográfico, contribuindo para o desenvolvimento de serviços locais, garantindo também serviços hospitalares
diferenciados. Para conseguir tal desiderato tem-se norteado por dois ti pos de estratégia: actuação no plano
externo e actuação no plano interno .
No plano externo, também dois tipos de medidas estão em curso. O
primeiro, consiste em atribuir área
populacional, ou seja, trabalho, a
instituições às quais essa área já
efectivamente lhes pertencia mas
que, pelas mais diversas razões, assim não tem ou não tinha aconteci-

D
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do. Em 1999, freguesias do concelho de Sintra como Rio de Mouro e
Mem Martins foram inseridas na acção da equipa de Sintra do Hospital
Miguel Bombarda; ainda no mesmo
ano o Hospital de Santa Maria viu
algumas freguesias de Lisboa (Ameixoeira, Lumiar, Campo Grande e Alvalade) serem acrescentadas à sua
reduzida área tradicional; mais recentemente, já em 2001, o Hospital
Distrital de Santarém abre um serviço de internamento para os concelhos a sul do distrito, aguardando-se
que o futuro Hospital de Tornar possa
vir a encarregar-se da região norte do
mesmo. A situação de Torres Vedras é
peculiar, existindo um projecto da
A.R.S. em curso com a colaboração
das estruturas locais e do HJM.
O segundo tipo de medidas no
plano externo consiste em manter e
desenvolver, tanto quanto seja possível, as intervenções comunitárias
coordenadas por equipas do HJM.
Em Odivelas, a unidade de cuidados
comunitários (U.C.C.P.O.) tem todo
um trabalho instalado no terreno,
desde há vários anos, numa experiência a ter em conta a nível nacional. Existe intervenção comunitária
em Torres Vedras e Mafra. Desenvolve-se este tipo de trabalho, em
fase inicial, em Marvila/Oiivais.
Mantêm-se consu ltas semanais em
Vila Franca de Xira . A redução do
número de médicos observada durante os dois últimos anos no HJM
sem a sua compensação nos serviços locais, limita de algum modo
este segundo tipo de medidas no
plano externo.

Por uma melhor organização
das equipas
A actuação estratégica no plano interno tem-se pautado por diversas
decisões da adm in istração do Hospi-

Dr. Luís Gamito: "Cada vez mais uma medicina de qualidade exige que à Psiquiatria Clínica se adicionem outros saberes especialrados"
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tal no sentido de distinguir tipos de
cuidados e de incrementar a melhor
organização das eq uipas . Assim, foi
criado um serviço de doentes residentes (actua lmente cerca de 300
pessoas), alguns deles habitando o
hospital há várias dezenas de anos,
que internamente estabelece programas dirigidos às diversas situações
existentes considerando sobretudo
as perspectivas reabilitativas.
Nesta sequência, um outro serviço
foi organizado como placa giratória
de grand e parte do movimento hospitalar designado como Área de reabil itação psicossocia l integrado várias un idades funcionais: Hospital
de Dia; Unidade de Transição e de
Treino Residencial ; Terapia Ocupa cion al; Escritório Europa; Quiosques; Casa das Tilias - residência
protegida; Casa de S. Bento - apartamento na cidade .
Os serviços de internamento de
doentes agudos, que se encontram
sectorizados de acordo com as suas
áreas de res idência, tendem a estar
constituídos cada um por uma mesma equipa pluritécnica. Encara-se a

perspectiva de futuramente se diferenciarem de acordo com patologias.
Assim, como se aguarda a constituição de um serviço de âmbito regional para doentes que careçam de
cuidados muito especia li zados.
As consultas externas do HJ M
apresentam um conjunto de valências que, para além da Psiquiatria
Geral, contemplam a Psiquiatria Geriátrica, a Endocrinologia a Sexologia, a Neurologia, a Neuropsiquiatria. Associadas a estas, as va lências
dos serviços de Psicoterapia Comportamental e de Psicologia Clín ica .
Esta realidade do ambu latório expressa um outro contorno que habitualmente se encontra fora do léxico
utilizado entre nós quando se fala de
políticas de Saúde Mental. Efectivamente, o terrível potencial da doença esquizofrénica com todo o seu
cortejo de incapacidades e o seu im pacto sobre a feição das instituições
leva a que o necessário discurso sobre a reabilitação dos doentes e dessas instituições negligencie um outro
continente que se esconde. Acaso as
depressões, as grandes patologias

ansiosas, as demências, não merecerão uma atenção especia l por parte de quem pensa em serviços de Psiquiatria e de Saúde Mental? Assim
como outros problemas que a sociedade de hoje torna mais prevalentes?
Observando as valências acima
descritas referidas as consultas externas do HJM , constata-se que cada vez mais uma medicina de qualidade exige que à Psiquiatria Clínica
se adicionem outros saberes especializados, do mundo das neurociências ao das psicoterapias e do aconse lhamento psicológico .
Um grande hospital psiquiátrico,
paradigma da assistência à doença
mental no século XX, segue o seu
percurso, provavelmente para um
destino minimalista, mas ainda assim importante e in dispensável, apto
para os diversos papéis que lhe forem sendo distribuídos nessa caminhada ou que ele próprio chame a si
para interpretar.
O mundo tem muitas portas, uma
delas não se vê e atravessa-se sem
check-in, para quem anda atrás de
quê?

REVISTA DA ORDEM DOS MÉDICOS - FEVEREIRO/ MARÇO 200 1 -

25

CAPA

Saúde mental

Estamos em tempo
de mudança de
mentalidades e talvez a
oportunidade de trazer
esta reflexão aos colegas
médicos seja disso uma
evidência.
A toxicodependência,
tantas vezes associada
a questões de Saúde
Mental, merece uma
reflexão mais profunda.
Por Dr. Luís Duarte Patrício*
"

Dr. Luís Duarte Patrício: "Não esqueçamos qu
áreas de intervenção da Saúde Mental"
-------------1

Toxicodependência e
Saúde Mentall 11
s chamadas "Toxicomanias
contemporâ neas" 12 1, iniciaram-se na sociedade ocidental há 30 anos e os primeiros
actores sociais que intervieram junto
dos consumidores de drogas (cidadãos à margem e minoritários), foram os agentes da ordem (polícias) e

A

da justiça (magistrados). Reprimir
era a atitude; procurar compreender
o que se passava com o Homem, era
uma fantasia. Alguns magistrados
questionavam a não intervenção dos
actores da saúde.
Na ausência de adequadas respostas de ajuda sanitária, foram surgin-
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do na Europa, organizações para fazer "tratamentos", sem quaisquer
profissionais com forma ção em ciências sanitárias e sociais, sem estruturas com condições sanitárias mínimas, geridas por pessoas consum idores de drogas, algumas com graves perturbações da personalidade,

por comerciantes, por para-delinquentes, mas também por cidadãos
com intenções altruístas. Se estas estruturas dispunham de um tecto para
os toxicodependentes, muitas proibiam , rejeitavam qualquer tratamento médico, fosse da epi lepsia, das
psicoses, da SIDA, etc. De acordo
com as leis de cada país, algumas
têm vindo a encerrar, mas outras ainda perduram, disfarçadas de estruturas residenciais .
Cada actor social tem o seu papel
e os serviços da saúde com os seus
profissiona is, não estavam perto dos
toxicodependentes, não estavam lá,
n.em mesmo os da área que mais se
ocupa da Saúde Mental, a Psiquiatria. Sejamos mais precisos: por esta
Europa , alguns (poucos) psiquiatras
estavam, como se diz, "na cena",
ainda que essa entrega não agradasse a muitos. Não raramente, os mais
jovens foram olhados como se o assunto que estudavam fosse pouco
digno. Mas entre os profissionais de
saúde havia outros problemas para
resolver:
- a aceitação, pelos toxicodependentes, dos Serviços de Saúde Mental;
-a construção de um diálogo técnico,
que anu lasse o conflito entre tendências de intervenção terapêutica
(dinâmicas, comportamenta is, etc);
- a aceitação dos toxicodependentes
nos seus Serviços de Saúde Mental.

É verdade que muitos destes serviços tinham graves carênc ias, dificuldades em prestar os cu idados aos
doentes psiquiátricos, não dispunham de equ ipas completas, nem tinham a formação necessária. Em alguns, os psiquiatras conseguiam o
que parecia impossível, tratar toxicodependentes , mas noutros os doentes não eram aceites.
Em alguns países, os serviços especializados para tratamento das toxicodependências, foram politicamente colocados (e com vários argumentos), no âmbito dos assuntos da
Administração Interna ou da Justiça:
os Assuntos Sociais/Min istério da
Saúde estavam "de fora" .131
Nos anos oitenta, o aparecimento
de doenças infecciosas associadas à

toxicodependência, relançou o interesse social por esta patologia e, os
serviços da saúde (com a pressão
dos seus profissionais), sentiram-se
"obrigados" a intervir mais: médicos
de família, psiquiatras, infecciologistas, e outros entregam-se a este tema. Mas fizeram-no com que formação? Com carências certamente, até
porque as Faculdades de Medicina,
os internatos de especialidade, não
os tinham preparado para tal. Alguns, mais novos tiveram a sorte de
aprender em serviços específicos' 41 e,
outros mais velhos, tiveram que criar
a sua oportunidade. 151

Doentes diferentes?
Quem abusa de substâncias psicoactivas, quem assim arrisca a vida com
frequência, põe em causa o nosso
saber médico, põe em causa a "omnipotência" médica (se ela existe). Se
não são tranquilos, não são bons
doentes. Com as doenças associadas
(tuberculose, SIDA, e outras) são exigidos mais cu idados, é necessário fazer longos internamentos: criam mais
receios, retiram a paz dos serviços.
Tempos houve em que quase todos os toxicodependentes eram rotulados de border-line (espécie de saco
do lixo), ou de psicopatas. O prognóstico da intervenção terapêutica
era reservado, até porque fazer diagnósticos (e tratamento) sobre a capa
dos consumos sempre foi muito difíci l. Sendo possível, enviava-se o
doente para a Psiquiatria esperando
que pegasse; havendo um serviço
para toxicodependentes, para lá era
re-enviado e, esperava-se que pegasse. Contudo no âmago da situação
estava o doente, passeante, carente
de uma relação terapêutica.
Actualmente a situação não é a
mesma: sabe-se mais, as respostas
terapêuticas melhoraram bastante,
dá-se mais atenção à comorbilidade
psiquiátrica . Mas a expansão deste
consumismo (uso ilícito e abuso) de
substâncias psicoactivas alastrou a
pessoas com outras persona lidades,
com outras psicopatologias, incluindo a debilidade mental e a esquizofrenia. Pessoas ditas "norma is" di-

zem-se consumidoras e algumas reconhecem-se doentes, toxicodependentes.
·
O abuso de opiáceos parece estar
a estacionar. O policonsumo parece
manter o crescimento. Crescimento
existe também no uso e abuso das
chamadas "novas drogas", de que
não se sabe muito, nem sobre aterapêutica a desenvolver. Se é funda mental a actua lização permanente161 ,
urge incrementar a formação de mais
profissiona is. 171
As classificações internacionais
das doenças reconhecem a toxicodependência como doença . Na Declaração de Lisboa, documento ético
construído pelos actores do terreno
pode ler-se que: "o toxicodependente
é um cidadão de pleno direito, com
todos os direitos e deveres, que a toxicodependência é expressão dum
sofrimento e determina dificuldades
físicas, psíquicas e sociais, que a toxicodependência, mesmo a de evolução rpais prolongada, deve ser considerada como uma situação transitória e que as pessoas toxicodependentes devem ter acesso, em qua lquer altura, a ajuda e tratamento
adaptados, que respeitem a sua dig- ·
nidade e lhes permitam reinserir-se
socialmente".
Se não temos o saber para actuar
medicamente, ou se não temos as
condições necessárias, confrontamo-nos com um insucesso.
Se temos esse saber, essa competência181, a sua aplicação exige de nós
a Arte da Ciência Médica, permanente atenção, entrega e humildade, exige afinal a honrada atitude de quem
é médico191 .
É curioso constatar que em muitos
países europeus, a Psiquiatria viveu
"apartada" da (restante) Medicina,
que as toxicodependências viveram
"apartadas" da Saúde e, uma vez reconhecidas pelo sistema de saúde,
viveram "apartadas" da (restante)
Saúde Mental/Psiquiatria. E é curioso constatar que, os principais actores desta separação ou da união foram sempre os médicos.
Gradualmente, tem vindo a au mentar a parti lha entre os profissionais da Saúde Mental em geral, e da
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·toxicodependências em particularn01 •
Assumindo-nos como médicos, procurando defender os interesses do
doente, só temos que ultrapassar as
dificuldades. Para todos nós é vergonhosa a situação de "vai-vem" de
muitos doentes psicóticos e toxicodependentes, até porque sabemos que
os neurolépticos nem sempre são
bem aceites pelos doentes e a que
heroína tranquiliza-os. Urge trabalhar em conjunto, para pelo menos,
criar ou recriar estruturas que aproximando os profissionais, melhor ajudem estes doentes, até porque está a
aumentar na Europa o número de
pessoas que consomem substâncias
com efeitos perturbadores, psicodislépticos. Não esqueçamos que a toxicodependência é uma das áreas de
intervenção da Saúde Mental.

Por detrás da
toxicodependência: que
psicopatologia está escondida?
Face ao consumidor ou ao dependente de drogas, temos que ter presente que o consumo pode ser vivido
como um pseudo-tratamento. Assim,
é muito importante ir para além do
sintoma consumo, investigar a psicopatologia. Procurando, pode-se encontrar, patologia do humor, psicoses esquizofrén icas e outras perturbações delirantes, patologia da ansiedade e naturalmente, perturbações da personalidade.
Quantas vezes o profissional pouco
experimentado ou até cansado, se
"enrola" com o doente, olhando só
para o sintoma, se consum iu , se não
consumiu, desleixa ndo o que está
para além do sintoma e de algumas
das suas consequências directas ou
indirectas. Por vezes, torna-se muito
difícil e moroso "abrir" a história pessoal de algumas pessoas toxicodependentes, sobretudo pessoas muito
reservadas ou em estados deficitários , pessoas muito deterioradas pelos efeitos da droga e da vida de drogas. É também verdade que no período da adolescência muitos quadros
psicopatológicos não são perfeitamente claros. Mas nada impede o
profissional de pensar no doente,
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(mais jovem ou com mais idade) ,
com o seu passado, o seu presente e
o seu futuro, com a sua psicologia a
compreender e a sua psicopatologi a
a tratar.
Há doentes que não se assumem
como tal e há doentes que, em certos momentos da sua vida , não assumem o tratamento. Mas ainda que a
pessoa que pede ajuda, não queira
suspender os consumos, pelo menos
podemos com ela trabalhar as questões inerentes à redução de riscos e
minimização das sequelas. Devemos, pois, procurar compreender o
que se passa no seu viver e sentir.
Temos que ter presente que há
drogas que têm, também, efeitos antidepressivos, ansiolíticos e mesmo
anti-psicóticos e que também dão
prazer. Isto é, há drogas que são poderosos concorrentes dos tratamentos, das psicoterapias, dos psicofármacos, medicamentos utilizados em
Medicina, em Psiquiatria. Só que,
muitas têm também efeitos nocivos,
alguns dos quais muito prejudiciais
quer para a saúde do Homem , quer
para o seu contexto social: por isso
as drogas não são medicamentos,
embora haja medicamentos que,
desvirtuados no seu uso, possam
"funcionar" como droga.

Sintetizando: há doentes depressivos
que se tornaram toxicodependentes e
toxicodependentes que se tornaram
doentes depressivos. Há doentes psicóticos que se tornaram toxicodependentes e doentes toxicodependentes
que se tornaram psicóticos. Há doentes ansiosos que se tornaram toxicodependentes e há consumidores e toxicodepe ndentes que se tornaram
doentes ansiosos. Há pessoas com
perturbações da personalidade e que
se tornaram toxicodependentes, mas
não reconheço a "catalogação" personalidade tóxico dependente.
'Psiquiatra, Chefe de Clínica, no
CAT das Taipas - Lisboa
Presidente da Federação
Europeia de Intervenientes
em Toxicodependência (ERIT), de
1998 a 2000
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[1] Texto a publicar no livro Droga - Para
que (se) saiba (no prelo).
[2] Excluindo o alcoolismo (a dependência maioritária).
[3] Em portugal, é em 1987 que o Ministério da Saúde inicia a intervenção, com
a criação do Centro das Ta ipas - então
Unidade Hospitalar Especia lizada e, actualmente, um Centro de Atendimento a
Toxicodependentes, integrado na rede
nacional SPD.
[4] São referências o Hospital Marmottan, fundado em Paris há 30 anos e o
Maudslay Hospital (Londres).
[5] Presto homenagem aos veteranos
Psiquiatras Chefes de Clínica, que dedicaram tempo à sua formação na clínica
das toxicodependências.
[6] União Europeia e Conselho da Europa
apoiam a formação, estágios e intercâmbio: Grupo Pompidou, T3E, etc.
[7] Em Portugal, no âmbito do Internato
de Psiquiatria, os hospitais de Santa Maria e São João, beneficiam de consu ltasde toxicodependência. O Hospital Júlio
de Matos tem protocolo com o Centro das
Taipas. O ex-CEPD, actual CAT Coimbra,
o CAT Cedofeita, entre outros, têm participado em estágios para Internos de
Psiquiatria.
[8] Em portugal urge criar esta competência, já sugerida pelo Bastonário da Ordem dos Médicos.
[9] Um mero comerciante (licenciado ou
não) é que faria de outra forma. (Ponto
11 da Declaração de Lisboa: "Queremos
denunciar as instituições terapêuticas;
médicas ou alternativas, que se aproveitam da gravidade do fenómeno das toxicodependências, das dificuldades do seu
tratamento e da angústia das famílias.
Utilizando uma publicidade atractiva, estas instituições enganam os seus clientes
(e, principalmente, os seus famil iares)
criando expectativas ilusórias em dispendiosas curas "infalíveis", cujo fracasso
agrava a desmotivação das pessoas toxicodependentes e seus envolventes".
[10] A título de exemplo: Jornadas de
Pós-Graduação em Psiquiatria (desde
1984); Jornadas de Saúde Mental do Algarve; Jornadas de Saúde Mental da Beira Interior; Simposium sobre Doença Bipolar (1999 e 2000); IV Encontros de
Psiquiatria (Paris, 2000).
No Sem inário Residencial Saúde Mental
e Toxicodependência (1997), iniciativa
da Associação Nacional de intervenientes
em toxicodependência (ANIT)- a maioria
dos médicos defendeu que os serviços
para a toxicodependência deviam estar
na tutela da Saúde Mental, mas que, objectivamente, por enquanto tal não seria
benéfico.
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A medicina, a doença
A Medicina actual tem
que não se deixar
seduzir pelo fácil, pela
panóplia de pressões,
reduzindo a sua acção
à prescrição de
medicamentos ou
técnicas. Terá que
redescobrir a magia da
sua praxis e nessa
magia ocasião para o
progresso científico.
A magia nasce do
medo do desconhecido,
da doença, da morte.
Por Dr. António dos Reis
Marques*

que é mais aliciante e determinante nas sociedades modernas é, sem dúvida, obrotar de descobertas cientificas e técnicas a um ritmo impensável há algumas décadas. No entanto, esta revolução do conhecimento
continua a ser disponibilizada a um
número restrito de pessoas e são
muito poucos, aqueles que podem
usufruir da aplicação prática destes
avanços. Em todos os campos do
saber há dificuldades em se estar
actua lizado e mais difícil ainda, é
poder dispor das tecnologias que,
com brevidade assustadora, vão incorporando os avanços das múltiplas equ ipas de pesquisa.
A Medicina não pode separar-se
do nível de progresso técnico globa l,
mas nas últimos 50 anos assistimos
a uma explosão de apostas técnicas
e científicas na ciência médica que ,
levou a prática clínica a níveis insuspeitados. Muitos estud iosos dizem
mesmo, que foi a área científica que
mais evoluiu , ultrapassando na generalidade dos países mais desenvolvidos, o crescimento económico e
o aumento do nível de vida das populações. Ao lado do progresso técnico vêm factores cuja importância é
fulcral para cada um de nós.
Cada descoberta científica, cada
nova aplicação técnica que a medicina incorpora, vai permitir ao médi co tratar melhor, curar com mais frequência e alargar progressivamente
o campo de acção da Medicina. Os
progressos do acto médico, por paradoxo aparente, aumentaram o número de pessoas com necessidade
de cuidados, pois muitas vezes, o
patológico existe, quando se dispõe
de meios para o identificar.
Também quando uma sociedade
evolui e se desenvolve as populações vão elevando o seu nível de vida, os desejos de uma boa saúde e
de cuidados de qualidade acentuam-se. Os custos, como é óbvio,
vão também aumentar, e poderíamos di zer, que os custos da saúde
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de cada país, constituem um teste
ao progresso dessa comunidade. A
realidade confirma que as economias em expansão, oferecem mais
possibilidades de satisfação dos tais
desejos, ou mesmo, necessidades
em saúde. Estas são sentidas como
vitais e prioritárias tanto a nível subjectivo, como objectivamente são
mediatizados nos seus componentes
espectacu lares de inovação, ou até
nos próprios défices, tendo que, cada um deseja suprimir os seus sofrimentos, debelar as doenças, recuar
os limites de vida.
Estamos comprometidos num processo de evolução, com rapidez e
uma amplitude sem precedentes,
em que as pessoas vão consumindo
cada vez mais cuidados médicos e
ao mesmo tempo, vamos afectando
a este consumo, uma parte significativa dos orçamentos públicos e familiarés. Não vale a pena alarmarmo-nos ou gritarmos o escândalo, trata-se da urgência de se encontrar um
equi líbrio entre as necessidades de
cuidados e as possibilidades de os
disponibilizar, tanto quantitativamente como qualitativamente, sem
pôr em causa os desejáveis sistemas
de protecção social. Mesmo quando
se tem consc iência destes problemas, o médico não escapa às exigências do doente, cada vez mais informado dos avanços técnico-científicos que pressiona para rapidamente ver suprimido o sintoma da doença. São estes e outros problemas
que nos levariam demasiado tempo
a enunciar, que nos colocam hoje
realidades comp lexas, para as quais
não há respostas acabadas, mas
que merecem uma continua reflexão, sob pena de nos depararmos
num futuro próximo com pressões
várias e insustentáveis.
Claude Bernard dizia em meados
do século XX que a Medicina se encaminhava definitivamente para a
via científica e ao dizer isto, estava a
prognosticar a evolução previsível.
Ao assistir no seu tempo, a saltos na

!/
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praXIS
descoberta das causas e das terapêuticas para doenças que durante
séculos eram atribuíveis a factores
de ordem mitológica, Claude Bernard previu a transformação da prá tica da Medicina e as possíveis consequências para a classe médica.
As vertentes técnico-científicas
são conhecidas de todos. A profissão
modernizou-se. A nossa arte foi
sendo assimilada pela metodologia
científica e o nosso papel, se não
nos interrogamos, irá sendo cada
vez mais o de um técnico que, com
a ajuda de várias ferramentas, se esforça por encontrar a causa de um
defeito e, com a ajuda de outros instrumentos, tenta remediá-los, procurando em muitos caos, ir até à substituição de peças.
É cada vez mais complicado possuir um conhecimento profundo e
actualizado da Medicina no seu todo, pelo que se encaminhou para a
especialização progressiva . Mesmo
em temáticas mais restritas como
são as especialidades, é necessário
um grande esforço para acompanhar
toda a literatura que por todo o lado
nos aparece. O mais complicado é
que esta evolução foi-se progressivamente acentuando e, mesmo dentro
das especialidades, foram -se criando novas especializações, numa espiral atomizante cada vez mais tecnológica e positivista. Chegou-se à
situação actual de no nosso país existirem 47 especialidades, mas numa
posição confortável se compararmos
com outros países. São vários os
países que na Europa duplicam este
número, havendo mesmo quem o
tripl ique.
Esta especialização veio também
criar outros problemas, particularmente no nosso país, pois estas
compartimentações do saber médico, acarretaram mais despesas na
tecnologia e hipertrofia dos hospitais
(como lugar de excelência para o
exe rcício técnico mais especializado)
com a criação de serviços correspondentes a estas fragmentações . Duma

ciência mãe foram-se automatizando
saberes específicos, cada vez mais
técnicos e laboratoriais e de uma linguagem comum, foram-se formando
dialectos que limitam a comunicação e a visão global do homem
doente. Mesmo que haja o desejo de
fazer compreender ao doente o seu
quadro clínico, as noções são tão especificas e restritas que bloqueiam
qualquer comunicação.
Não estamos a fazer um libelo
contra a especialização, pois é de
elementar inteligibilidade a sua necessidade, mas preocupa-nos a Medicina dos órgãos, a criação de especialidades assentes em meras técni -

cas, a secundarização da Medicina
como exercício e raciocínio clínico,
perante a panóplia de práti cas essencialmente complementares. Estas não se podem impor ao raciocínio clínico, pois é este que antecipa
e demanda os exames para um determinado diagnóstico. Não é novidade para ninguém que já se procu ram novas especializações, ditadas
fundamentalmente pelo campos onde se aplicam os saberes, tentando
muitas vezes ocupar espaços de ou tros conhecimentos que têm a sua
metodologia e epistemologia próprias.
As especialidades médicas têm
que corresponder a um saber, que
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embora limitado no seu âmbito, tenha uma estrutura e um conteúdo
que lhe dá identidade na prática e
pode de algum modo ser exercido de
uma forma autónoma. Esta autonomia não sign ifica que seja desligada
de todo o raciocínio e saber médico.
Tem a particularidade de um conjunto fisiológico e fisiopatológico,
que em si se pode identificar como
capaz de ter uma metodologia específica, com terapêuticas susceptíveis
de serem determinadas pela mesma
lógica científica.
Esta perspectiva não é a mesma
de outras abordagens que enfatizam
a profundidade dos conhecimentos
diagnósticos ou terapêuticos de uma
parte do organismo, esquecendo todas as outras realidades e vivências
do homem. Para além destas duas
visões outras há que defendem que
o conhecimento de uma técnica
diagnóstica ou terapêutica pode dar
lugar a uma especia lidade médica.
Para nós estas formas de encarar
a Medicina, facilmente nos levarão à
tal "Medicina dos órgãos", ou a práticas dependentes exclusivamente
de exames complementares, que a
longo prazo poderão matar a própria
Medicina .
Estes referentes biológicos têm
hoje possibilidades infinitas de desenvolvimento e se não reflectir a
história clínica, o exame, as informações narrativas do doente, outrora
tão respeitadas e difundidas como
instrumentos essenciais da re lação
do médico com o doente, o clínico
afastar-se-á da experiência humana
da doença e do sofrimento.
Talvez a acentuação nas últimas
décadas da visão positivista da
doença por parte da comunidade
médica, tenha contribuído para uma
acentuação do clima de desconfiança dos doentes. Para estes, a doença e os seus corre latares somáticos e
psicológicos são uma experiência
humana, apreend ida e assumida,
quando avaliada e vivenciada por si
e comunicada em todos os seus significados. A etiologia da doença é
atribuída e faz sentido para o doente, quando incorporada na sua cu ltura . Por tudo isto, é fundamental que
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as especialidades incorporem saberes de ordem biológica, mas também psicológica e sociológica, que
permitam ao detentor de qualquer
especia lidade, visualiza r a doença e
o seu prestador, sentir as seus emoções e lidar com estas realidades de
forma terapêutica.
Não faz sentido então deixa r multiplicar as especialidades num desmembrar progressivo da nossa actividade, mas sim, tentar dar-lhe alguma lógica de aperfeiçoamento técnico-científico, desenvolvendo quan do se justifique, por critérios da
ciência, da eficiência e dos resulta dos, as sub-especia lidades ou competências dentro da mesma especialidade. Protege-se deste modo a visua li zação das patologias no seu todo e deixa-se espaço para aperfeiçoamentos específicos. Esta será
uma metodologia ajustável aos
avanços científicos e contextua liza a
nível da P.rática, o aprofundamento
de um determ inado exercício na especialidade.
Na formação do médico é também
importante que não se perca a noção
do homem e do seu funcionamento
integra l, pelo que defendemos uma
melhor preparação a nível das
capacidades e competências generalistas, nas áreas fundamentais da
Medicina Interna ou na Cirurgia Geral. Acentuar nesta perspectiva um
bom tronco comum nos primeiros
anos da formação, antes da diferenciação implícita e indispensável da
respectiva especialidade.
Provavelmente, deixem que puxe
a brasa à minha sard inha, dar também preparação na abordagem psi cológica, para que não se esqueça a
outra parte do ser humano: a sua vida mental e as suas vivências emocionais, o significado da doença para o indivíduo, as dificuldades que
traz para o seu viver.
A Medicina é uma praxis; não é uma
engenharia, um método filosófico, mas
antes, uma arte de compromissos com
os vários conhecimentos da nossa
época. O diagnóstico não é na verdade
absoluta, mas uma decisão graduada,
reflectida, provisória, que pode mudar
com novas informações.
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A Medicina actua l tem que não" e
deixa r sed uzir pelo fáci l, pela panóplia de pressões, reduzindo a sua acção à prescrição de medicamentos
ou técnicas. Terá que redescobrir a
magia da sua praxis e nessa magia
ocasião para o progresso científico.
A magia nasce do medo do desconhecido, da doença, da morte.
Se não formos suficientemente diligentes e capazes de lidar com as
expectativas, os medos, as frustra ções, as emoções do doente, outros
vão aproveitar as nossas deficiências.
Sabemos como algumas pessoas
"virtuosas" exploram as fragilidades
dos indivíduos doentes e, baseando-se em práticas ancestrais ou crenças populares, fazem -se passar por
discípulos de escolas medicinais
com origens remotas. Ninguém nega
que há práticas terapêuticas fora dos
circu itos institucionais da Medicina,
que são benéficas e susceptíveis de
diminuírem o sofrimento. Para estas
situações há que reconhecer a necessidade de um esforço da parte
da Medicina para as estudar e, em
cada caso de afirmação positiva do
contributo no combate à doença,
incorporar esse saber como uma nova val ência . Não são desejáveis na
ciênc ia posturas sectoriais ou arrogantes, porque contrárias à metodologia científica.
É, contudo, intolerável que, realizados os estudos e demonstrada a
inoperância de qua lquer prática, se
continua a credibilizar o seu uso, em
qualquer país moderno e desenvolvido. A Medicina tem que novamente
fundamentar a sua prática clínica
na relação médico/doente, acrescentando humanidade ao exercício profi ssional, ultrapassa ndo assim o sentido puramente biológico da doença.
É no trabalhar desta relação com o
homem desprotegido e sofredor, que
iremos afirmar as nossas competências e saberes, esmeradamente co nstruídos ao longo dos sécu los.

'Presidente da Secção Regional
do Centro da Ordem dos Médicos
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OPINIÃO
Os avanços da Medicina

I

r

A Década do Osso e da
Articulação 2000-20 I O
Com o objectivo de melhorar a qualidade de vida dos
indivíduos que em todo o mundo sofrem de doenças
musculo-esqueléticas foi instituída a Década do Osso
e da Articulação entre os anos 2000 e 2010.
Por Dr. Jaime C. Branco*

década anterior foi, no que
respeita à ciência médica ,
dedicada às neurociências.
O impulso inicial para esta
orientação internacional, teve origem
numa declaração do então presidente dos EUA, George Bush, motivada
pela reconhecida impotência da Medicina para resolver o dramático problema da demência (Aizheimer?) que
afectava o seu ex-presidente e amigo
Ronald Reagan.
Durante esses dez anos verificou-se em todo o mundo, com maior ou
menor interesse dependente do grau
de desenvolvimento dos países, um
pujante e eficaz movimento com objectivos bem definidos que incidiram
sobretudo no incremento da investigação e da sua qualidade, na melhoria das condições assistenciais e na
disseminação informativa à população de forma a atingir níveis de conhecimento aceitáveis para condicionar a tomada de atitudes preventivas
básicas das doenças neurológicas.
Não possuo a preparação nem os
instrumentos necessários para fa zer
um balanço pormenorizado dessa
Década a nível mundial, nem é essa
a minha finalidade . Tenho, no entanto, a informação bastante para evocar os avanços da biologia e genética
moleculares aplicadas neste campo.
Estou também suficientemente atento para afirmar que em Portugal a vi sibi lidade pública desta área de conhecimento (já grande considerando
que o único Prémio Nobel da Mediei-
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na portuguesa - Prof. Egas Moniz foi um insigne mestre da Neurologia)
aumentou claramente. E com ela a
de alguns dos seus protagonistas.
São exemplos grados dois dos últimos Prémi,os Pessoa atribuídos aos
professores António Damásio (neurologista eminente a trabalhar nos
EUA e autor dos livros "O erro de
Descartes" e "O sentimento de si") e
João Lobo Antunes (neurocirurgião
de reconhecido mérito que publicou
os livros "Um modo de ser" e "Uma
cidade feliz").
Entre as mais de três dezenas de
unidades de investigação biomédica
financiadas pelo Ministério da Ciência e Tecnologia destacam-se, pelo
trabalho produzido e publicado e pelas excelentes classificações atribuídas em avaliação internacional, os
centros de neurociências de Coimbra
e de Lisboa.
Inspirados pelo êxito desta experiência mundial um grupo de médicos da Universidade de Lund (Suécia) lançou, em Julho de 1996, a
ideia de dedicar a década de 2000 a
2010 ao osso e à articulação. A ideia
foi colhendo inúmeros apoios de instituições internacionais variadas (sociedades científicas, associações de
doentes, fundações diversas, organizações profissionais, revistas científicas, OMS, ONU, Banco Mundial,
etc) e foram escolhidas as quatro
áreas principais de intervenção doenças articulares, raquialgias (nomeadamente lombalgias), osteoporo-
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se e traumatismos graves (viação e
guerra) dos membros.
Em Abril de 1998 realizou-se na
mesma cidade de Lund uma reunião
onde se produziu um documento de
consenso e um plano continuado de
acção e foi eleita uma Comissão
Coordenadora Internacional (CCI)
formada por Médicos (ortopedistas,
reumatologistas e fisiatra), a que depois se juntaram dois representantes

de assoc1açoes internacionais de
doentes (osteoporose e artrite).
O objectivo da "Década do osso e
da articu lação" é a melhoria da qualidade de vida relacionada com a
saúde dos indíviduos que, em todo o
mundo, padecem de Doenças Muscu lo-Esqueléticas (DME). A CCI pensa
que este objectivo pode ser atingido
através da sensibilização genera lizada sobre o aumento da importância
das DME na sociedade, da identificação das várias necessidades (assistenciais, investigação, etc.) loca is, do
incentivo para a população participar
nos seus próprios cuidados de saúde,
da promoção de medidas de prevenção e tratamento com uma relação
custo/eficácia favorável e de melhorar a compreensão das DME através
da investigação dirigida para a sua
prevenção e tratamento.
Além da CCI, responsável pela direcção internacional da campanha,
existirá em cada país apoiante uma
Com issão Nacional co-adjuvada pelos representantes das várias organizações e organismos que a ela
aderirem.

Em Julho de 2000 existiam Comissões Nacionais da Década em 83
países e 43 destes, incluindo Portugal, tinham já estabelecido programas de acção nacional com objectivos e agenda concertados entre as
várias organ izações.
A Comissão Portuguesa da Década
do Osso e da Articulação (Secção Regiona l do Norte da Ordem dos Médicos) é constituída por representantes
da Sociedade Portuguesa de Reumatologia, Sociedade Portu-guesa de
Ortopedia e Traumatologia e Sociedade Portuguesa de Medicina Física
e Reabilitação. Além destas sociedades científicas também apoiam a Década, a Sociedade Portuguesa de
Doenças Ósseas Metabólicas, a Liga
Portuguesa Contra as Doenças Reumáticas, a Associação Nacional Contra a Osteoporose, a Associação Naciona l da Espondilite Anquilosante, a
Associação Nacional de Doentes com
Artrite Reumatóide, a Associação Nacional de Doentes com Lupus, a Associação Nacional de Doentes com
Artrite Infantil e a Comissão Parlamentar de Saúde e Toxicodependência.

É fundamental que todas as organizações não-governamentais e organismos oficiais relacionados com as
DME, que ainda o não fizeram, ad iram e apoiem activamente esta campanha. Só assim será possível promover, no nosso país, a melhoria da
qualidade de vida relacionada com
a saúde dos doentes com estas
afecções.

O diagnóstico ao
caso português
A enorme importância das DME decorre da sua epidemiologia, morbi lidade e custos. As DME em geral
atingem um terço da popu lação, são
a primeira causa de "baixa" labora l e
de incapacidade transitória e permanente para o traba lho e são o problema de saúde considerado mais frequente pela população.
Particu larizando cada uma das
quatro áreas de intervenção, as
doenças articulares constituem metade das afecções crónicas nos ind ivíduos após os 65 anos, as raquialgias são a segunda causa de "ba ixa"
laboral, as fracturas osteoporóticas,
que quase duplicaram na última década, estima-se que venham a atingir cerca de 40% das mulheres (em
todas as idades) que ultrapassem os
50 anos e os traumatismos graves,
causados por acidentes de viação e
de trabalho (que proponho em Portugal substituam, por motivos óbvios,
os acidentes bélicos), que exigem já
hoje avultados recursos preventivos e
terapêuticos, ca lcu la-se que venham
a ser responsáveis por uma cada vez
maior percentagem dos gastos com a
saúde nos países desenvolvidos.
Associando a estes dados algumas
bem con hecidas previsões de carácter genérico, como o aumento de
10% na expectativa de vida esperado até ao fim da próxima década, o
incremento exponencial das despesas ocasionadas pelas DME e suas
complicações, devido à sua associação parcial com o envelhecimento e
à progressivamente maior exigência
socia l de "qualidade de vida para todas as idades", podemos faci lmente
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antecipar que os sistemas e os profissionais de saúde que trabalham
nesta área, terão uma solicitação
crescente e, por isso, uma necessidade de se adaptar correcta e atempadamente. Em Portugal, analisando o
ponto em que estamos, a tarefa não
vai ser nada fácil.
A população portuguesa tem um
grande desconhecimento sobre as
DME em geral - o termo "reumatismo" continua a iludir a existência de
cerca de 200 doenças reumáticas.
Os doentes não sabem quando, como e a quem recorrer e conservam a
ideia errada de que as DME são inevitáveis e inelutáveis.
A maioria dos médicos que hoje
exerce clínica pertence à "geração da
febre reumática" - durante anos a
única DME (felizmente hoje rara em
Portugal) ensinada nas nossas facul dades. Por isso, desconhecem como
lidar com estas doenças e em que
circunstâncias as devem referir aos
especialistas. As autoridades de saúde e as administrações hospitalares
não encaram as DME de forma equitativa com outras doenças. A patologia traumatológica invade os nossos
serviços de Ortopedia impedindo a
correcta e atempada abordagem cirúrgica dos doentes reumáticos. Os
serviços de Reumatologia são caricatamente insuficientes enquanto existem inúmeras consultas, ditas de
Reumatologia, por todo o país realizadas por não especialistas e a multiplicidade de doentes que necessitam dos serviços de Medicina Física
e Reabilitação leva à subalternização
das DME.

Falta conhecimento
sobre DME
A nossa legislação (laboral, arquitectónica, social, etc) não está adaptada
às desvantagens provocadas pela dor
e a incapacidade (parcial ou global)
inerentes às DME.
Algumas faculdades de Medicina
continuam a ignorar as DME, que
não fazem parte de forma estruturada dos currículos pré-graduados ou
são apenas ministradas em cadeiras
de opção (abrangendo assim menos

de 1/10 dos licenciados).
Não existe em Portugal qualquer
espécie de investigação, básica ou
clínica, que de forma sistemática,
coerente e programada procure melhorar os conhecimentos existentes
sobre DME.
Em Julho de 2000 já 26 governos
de vários países, entre os quais os
EUA, nos cinco continentes, apoiavam e suportavam as iniciativas e
objectivos da Década . Na União Europeia a maioria dos governos - Alemanha, Áustria, Finlândia , França,
Holanda, Itália, Reino Unido e Suécia - apoiam a Década, o mesmo
acontecendo com múltiplos países
europeus não comunitários (Bulgária, Hungria, Polónia, República Checa, Roménia, Rússia, Suíça e Vaticano). O nosso Governo, embora várias
vezes solicitado, ainda não declarou
o seu patrocínio à Década.
Quer isto dizer, que nos países em
que 9s estruturas médico-sociais relacionadas com as DME estão mais
desenvolvidas e funcionam com
maior prefeição, é que os seus governos ainda se propõem a melhorar
prestações e a aumentar capacidades. Assim é impossível pensar em
qualquer aproximação, qualitativa
e/ou quantitativa, com essas, já hoje,
muito distantes realidades. Parece
mentira, mas é verdade. Para não escurecer mais o cenário nem ouso fazer comparações directas com outros
países, mesmo teoricamente menos
desenvolvidos que o nosso. Fica escrito, só o ignora quem quiser.
A visão optimista é que a realidade
é tão má, que piorar parece difícil.
Assim, o mais importante é aproveitar a Década que se aproxima para
melhorar a todos os níveis. Devem
ser utilizados materiais variados, informativos, educativos e formativos
elaborados de acordo com os desígnios e alvos a atingir. Não podem ser
esquecidos os diversos materiais promocionais que inscrevam o logotipo
e mensagens da campanha e/ou informações importantes e persuasoras.
As actividades podem ter múltiplas
formas e, tal como os materiais, podem dirigir-se à população em geral,
através de canais formais ou infor-
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mais, ou a alvos seleccionaêlõs (médicos, professores, deputados, administradores hospitalares, etc.) através de reuniões científicas e/ou de divulgação ou de outro tipo de acções.
Estas acções podem ser da iniciativa
da Comissão Portuguesa da Década,
ou por si patrocinadas após avaliação dos objectivos e programas propostos por qualquer outra entidade
ou grupo promotor. Não deve ser esquecida a monitorização (anual?) dos
resultados da campanha.
Salvo melhor opinião, se os níveis
de conhecimento da população portuguesa sobre as DME e a sua prevenção aumentarem; se as condições
assistenciais e a sua acessibilidade
tiverem melhorado para a generalidade dos doentes; se, quer as autoridades de saúde (centrais, regionais e
hospitalares), quer as Faculdades de
Medicina derem às DME e aos doentes que delas padecem a importância
que a sua epidemiologia, morbilidade e custos aconselham; se a legislação proteger e apoiar adequadamente estes doentes e se forem criados
pelo menos um ou dois centros de
estudos musculo-esqueléticos, que
sob a tutela do Ministério da Ciência
e Tecnologia estruturem e coordenem a investigação nacional sobre o
osso, a cartilagem, a sinovial e os tecidos moles, penso que todos os esforços desta organização já terão merecido a pena .
Não me parece muito ambicioso,
porque é o que já se passa com a generalidade dos outros doentes e grupos nosológicos. Apoiemos por isso a
"Década do Osso e da Articulação
2000-2010".
'Reumatologista. Presidente da
Sociedade Portuguesa de Doenças
Ósseas Metabólicas,
Presidente-Eleito da Sociedade
Portuguesa de Reumatologia,
Secretário do Comité
Ibero-Americano de Reumatologia
e Vogal da Direcção da Liga
Portuguesa Contra as Doenças
Reumáticas

OPINIÃO
Leituras selectivas

O erro de Antunes
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Manuel Antunes no seu recente livro ''A Doença da Saúde.
Serviço Nacional de Saúde: Ineficiências e Desperdício" atribui
os males do sistema à pretensa promiscuidade entre o público
e o privado, uma tese que pode ser discutível.
Por Dr. Pedro Nunes
ão, não vou escrever sobre o livro de Manuel Antunes, nem
mesmo sobre o seu autor. Como é público, enquanto Presidente do Conselho Regional do Sul da Ordem dos Médicos não encontrei tempo
de agenda para estar presente aquando
do lançamento da obra. Seguramente
também não fiz lá qualquer falta.
Também ainda não tive tempo para ler
em profundidade o que foi publicado e
aparentemente já adorna as estantes de
muitos portugueses. Não considerei isso
uma prioridade e quando o tempo não
abunda há que ser selectivos. Digo-o, de
qualquer forma, sem qualquer ponta de
malícia ou atitude de menosprezo pelo livro ou pelo seu autor. Simplesmente já
tendo tido oportunidade de escutar e
mesmo debater as teses de Manuel Antunes com o seu autor, não considero que
a análise do livro seja particularmente relevante.
Penso mesmo que, mais uma vez,
num país pequeno, nalguns espíritos terceiro-mundísticos e dependentes da comunicação social, se está a transformar
em notícia o que por si só não teria características para ta I.
É preciso que se perceba que digo isto
com todo o respeito pelo autor. Se não
concordo não significa que menorize.
Penso, no entanto, que o debate do tema
e o autor que lhe dá origem devem ser
contextualizados. Senão vejamos. O que
Manuel Antunes vem dizer não é mais que
o "remake" de uma tese célebre - a que
atribuí todos os males do sistema à pretensa promiscuidade entre o público e o
privado traduzido no facto de os médicos
se situarem ao longo do dia nos dois lados.
A tese de Manuel Antunes, ilustrada
pela sua experiência pessoal, somente
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pelo facto de se tratar de um cirurgião conhecido e falar dessa mesma experiência
enquanto tal, vem dar credibilidade ao
que outros já disseram sobre a matéria. A
novidade, o que faz notícia, é ser um cirurgião e Professor da Faculdade de Medicina a dizer o que um ex-ministro, aliás
ilustre prefaciente da obra, e o respectivo
ex-Primeiro Ministro já bastantes vezes
disseram.
É n~ste contexto irrelevante, alguma
sintonia ideológica traduzida em filiação
ou opção político-partidária? Penso sinceramente que o é. A tese em causa é subscrita por muita gente de muitas matizes
ideológicas. É sabido, por exemplo, a coincidência com os pontos de vista de
ideólogos marxistas como Paulo Fidalgo
ou as reiteradas afirmações síncronas de
actuais e ex-dirigentes da FNAM.
Um dos aspectos interessantes mas
que alongaria demasiado este texto seria
procurar identificar as "marcas" de linguagem com que declarações de dirigentes do PCP ou do PSD, pelo menos
dos sectores que num e noutro partido
subscrevem estas posições, procuraram
esconder a similitude de posicionamento.
Aliás, diga-se em abono da verdade, que
muitos políticos dos restantes partidos do
espectro ideológico, inúmeros jornalistas
e alguns líderes de opinião perfilham estas teses. Sendo assim, trata-se de um
conceito que atravessa a sociedade civil e
que poderá vir a tornar-se adoptado e
como tal imposto. Nesta conformidade
considero que tratá-lo como um fait-divers, uma ânsia de protagonismo individual ou relativisar a experiência do autor
discutindo os seus rendimentos mensais
é redutor e perigoso. Para além de redutor e perigoso não é justa para com Manuel Antunes.
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De facto, se eu contesto o seu conhecimento das realidades da política de saúde e se discordo em absoluto da sua tese
exclusivista, não posso deixar de lhe louvar o mérito da coerência.
Não me custa prestar homenagem a
uma ascensão profissional difídl e fruto
do trabalho árduo reconhecendo como ·
evidente que, considerando o que produz, tal como todos nós, Manuel Antunes
está mal pago. Não é aliás relevante se
ta I pessoa, serviço ou instituição recebe
muito ou pouco. Não é também, perdoem-me a ousadia, particularmente relevante se seria possível generalizar a todas as pessoas, serviços ou instituições
tal tipo de pagamento, já que era, fosse
essa a solução, sempre possível ped ir um
suplemento de esforço à sociedade. O
que me parece relevante, e atendendo a
que a política é a arte do possível, é analisar se um sistema baseado na exclusividade da dedicação a uma mesma entidade se mostra adequado para resolver os
problemas que o país indubitavelmente
tem na área da saúde.
Trata-se por conseguinte de perceber
quais as vantagens e desvantagens que
um tal modelo acarreta para a sociedade, na medida em que analisar as vantagens ou desvantagens para os médicos é
um mero exercício corporativo. Segundo
os seus defensores, um médico, e curiosamente raramente se fala de outros profissionais, deveria dedicar a totalidade da
sua actividade a uma instituição optando
em consequência por actividade pública
ou privada. A lógica subjacente seria a de
que só estando unicamente dedicado a
uma entidade, um hospital ou centro de
saúde por pressuposto, o médico lhe poderia dedicar todo o empenho e atenção
inerente à sua contratualização.

Não se tem visto defender a tese, talvez por ausência de tradição liberal em
Portugal, que o facto do médico desempenhar funções em mais que uma entidade prejudica a empresa empregadora privando-a de réditos esperados em termos
de concorrência com outras na área. Apesa r de não tão frontalmente assumido já
se vai ouvindo algumas comparações
com em presas de outros sectores de actividade, por exemplo, jornalísticas e a exclusividade inerente à contratação de um
qualquer engenheiro ou economista.
Por este argumento, apesar de mais
vezes suposto que expresso, ser central,
vou debatê-lo antes do famoso argumento da produtividade.
Assim , dir-se-ia que o médico, ao reivindicar para si um estatuto de liberdade, podendo ser concorrente directo da
empresa que o emprega numa parte do
dia prejudica esta ao impedir-lhe a mais-valia de ser a única fornecedora do seu,
dele médico, trabalho. Esta incompatibilidade formal assentará como é óbvio no
conceito de médico/empresa individual
competindo no mundo das empresas. É
este argumento que fez com que em
França se procure garantir contratualmente que um médico que se demita duma instituição não possa trabalhar a menos de 30 km durante cinco anos.
Penso que o argumento não colhe por
várias razões. Em primeiro lugar a similitude de outras profissões não pode ser
factor de decisão. Não só a Medicina é
uma profissão com uma história diferente
das outras, sujeita a deveres de apoio específico alguns consagrados na lei (vide o
dever de prestar ajuda e o crime de recusa de facultativo tradicionalmente consagradas no Cód igo Penal) como a tradição
ao mesmo tempo que impunha como dever consignava ao médico como direito o
prestar auxílio.
A evolução histórica das profissões nomeadamente a que resulta do assalariamento das que antes eram exercidas como liberal pode permitir se for socialmente útil, e no interesse da sociedade que
não do médico, a excepcionalidade no
tratamento. O que interessa, pois, avaliar
é se a liberdade de exercício do médico é
de interesse social? Estou em crer que sim.
Seguramente que se o médico for entendido pela sociedade, e consequentemente ele próprio se entender, como um
prestador autónomo de serviços com ca-

racterísticas específicas que advêm dos
valores que o seu exercício visa defender,
considerar-se-á como em disponibilidade
permanente.
De facto, não é lícito uma sociedade
esperar de um grupo profissional disponibilidade aleatória e em seguida lhe impor
as regras de uma profissão regulamentada nos tempos de exercício. Vejo mesmo
claramente que é ao médico que interessa, tendo em atenção o seu direito como
cidadão a uma vida de qualidade, compartimentar os seus tempos entre trabalho, repouso e lazer e não à sociedade
para quem a disponibilidade permanente
do médico é útil.
É indiscutível que nos últimos anos,
pelo menos desde Leonor Beleza, o trabalho médico evoluiu para o assa lariamento predominante. Um número significativo de médicos exerce nas unidades
públicas em dedicação exclusiva o que
traz como consequência lógica o seu total
desinteresse· por empreender actividade
fora da entidade empregadora.
Assim, o sector privado vive com uma
carência de profissionais em termos absolutos que é mais grave em áreas como
a anestesia, a medicina interna ou a medicina geral e familiar. Tal carência de
profissionais que poderia ser escalpelizada para cada especialidade médica tem
como consequência imediata a dificuldade em organizar prestações globais e tecnicamente adequadas no sector privado
bem como o elevado preço das que são
prestadas.
O estrangulamento do sector privado,
que para determinadas correntes ideológicas é em si mesmo um objectivo político a atingir, não foi previsto pelos defensores do liberalismo que igualmente defenderam e defendem a separação entre
público e privado.
Para estes últimos a questão colocava-se na sua crença na supremacia do sector privado sobre o público e no mito da
existência de mão-de-obra médica disponível.
É hoje evidente que nem o sector privado se sobrepõe ao público num contexto que não lhe seja politicamente favorável (a discussão entre as vantagens relativas de um e outro pressupõe a neutralidade política o aue raramente ou nunca
se observa), nem a mão-de-obra médica
é ilimitada pois simultaneamente contida
pelo numerus c/ausus e pela evolução

tecnológica da Medicina tornou-se largamente carencial em inúmeros sectores
chave.
O que é posto em causa com a coartação da liberdade de iniciativa do médico não é a sobrevivência de grandes
unidades empregadoras resultantes de
aplicações extensivas de capitais (para
essas a coartação da liberdade é aparentemente útil). O que é posto em causa
com a exclusividade obrigatória dos
médicos é a existência de dinamização
ao nível das microempresas, máxima dos
prestadores individuais ou pequenos gru pos complementares de médicos com todas as consequências sociais previsíveis.
O fenómeno é facil mente compreensível
se quiséssemos imaginar que para defesa
da sobrevivência das grandes superfícies,
públicas ou privadas, necessitassem de
encerrar os comércios de bairro. São perceptíveis os efeitos sobre a distribuição
de produtos alimentares e o dia-a-dia dos
cidadãos.
Analisemos agora a famosa questão da
produtividade e do pretenso não aproveitamento' das capacidades instaladas no
público pelo exercício da medicina privada pelos médicos. O exemplo típico é o
de os médicos "fugirem" dos serviços,
não cumprindo, pressupõe-se, os seus
deveres para com o patrão-Estado por
solicitação da actividade privada. Este argumento é claramente falacioso. Para o
provar seria necessário demonstrar, e hoje é possível fazê-lo dez anos após a instituição da dedicação exclusiva, que a produtividade, isto é, o número ou a qualidade dos actos médicos praticados por unidade de tempo, ser superior nos médicos
em dedicação exclusiva em relação aos
que não estão em dedicação exclusiva.
Não conl1eço estudos que o demonstrem
e o contacto empírico com a rea lidade
diz-me que tal não se provará. Como em
todas as profissões há os mais dedicados
e os menos dedicados, os mais eficazes e
os menos eficazes, os mais empenhados
e os menos empenhados. Nunca observei que tais ca racterísticas fossem correlacionáveis com o regime de trabalho.
Poderá um estudo científico vir a demonstrar-me o contrário, mas até lá, e
com saber da experiência feito, direi que,
para além de factores individuais intrínsecos, é a necessidade de obter rendimentos suplementares que cond iciona a
maior ou menor consagração à produção
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Leituras selectivas
que cada um faz. do seu dia de trabalho.
Penso que não é difícil de acreditar que
o que move um médico a abandonar o
serviço para ir para o consultório privado
é o mesmo factor de estimulação ou ausência dela que o levaria a abandonar o
serviço para ir para o ténis, para o cinema ou para qualquer outra actividade que
considerasse mais importante.
Creio que se os médicos fossem efectivamente impedidos de trabalhar para
além do seu trabalho nas unidades dos
sistemas públicos e não se modificassem
as condições e os estímulos ao trabalho
nestas, a única consequência seria uma
ainda maior pressão sobre o sector público por perda do efeito de "almofada" que
a iniciativa médica no sector privado
ainda produz.
Oterceiro aspecto que raramente se fala é o efeito facilitador que o exercício simultâneo do médico no sector público e
privado produz na acessibilidade.
Claro que dir-se-á que a acessibilidade
não deve estar dependente de factores
tão ínvios e seguramente privilegiadores
dos que têm maior potencial económico.
É um facto. Mas também é um facto que
nem mesmo em países de tradição bem
mais cumpridora de regras que na Europa do Sul em que nos integramos a acessibilidade foi resolvida correctamente.
Basta ler estudos referentes aos sistemas
de saúde dos vários países europeus, nomeadamente o que se passa na Inglaterra, Holanda ou nos países nórdicos para
se ficar esclarecido. Basta saber que na
Suécia e Finlândia as "listas de espera"
podem variar de cidade para cidade ou
perguntar a qualquer português residente
na Holanda qual a facilidade de acesso a
especialidades hospitalares para ficarmos
esclarecidos.
Mais uma vez a decisão deveria ser
apoiada em estudos no terreno sólidos e
esclarecedores. No desconhecimento da
sua existência, desconhecimento que pode unicamente ser fruto da minha ignorância, direi que no tempo em que existiam especialidades hospitalares nos centros de saúde e em que os Clínicos Gerais
trabalhavam nos hospitais, o acesso dos
doentes com patologias graves às unidades onde existiam os meios para os tratar
era muito mais rápido. Não tenho dúvida
que a organização pode hoje ser formal mente mais adequada e os paradigmas
profissionais dos que trabalham na saúde

40 - REVISTA DA ORDEM DOS MÉDICOS-

terem evoluído positivamente, mas não
antevejo que vantagem os doentes estão
a tirar desta evolução.
Éóbvio que o médico de família de hoje, um especialista, exercendo em paradigma bio-psico-social, privilegiando na
sua abordagem a família e a perspectiva
comunitária é um avanço significativo na
prestação de cuidados de saúde e na sua
própria realização pessoal e profissional.
É óbvio que o especialista hospitalar,
habitando por inteiro o hospital, aguardando nele a chegada dos doentes referenciados, executando e desenvolvendo
as múltiplas técnicas da sua área é um
avanço significativo na prestação de cuidados de saúde e na sua própria realização pessoal e profissional.
Mas também me é particularmente óbvio que o fosso entre o ambulatório e o internamento hospitalar, não se colmatando por decretos, despachos ou regulamentos, aprofundar-se-á tanto mais
quanto não existirem médicos que o cruzem mesmo que motivados por interesses ligad;s à sua prática privada. Éque o
doente, esse, dependente das características da doença e do momento desta tem
que, cada vez mais sózinho, obrigatoriamente atravessar o fosso.
Por último, e indo já o texto excessivamente longo permitam-me discorrer sobre o que chamaria "o erro de Manuel
Antunes" . O erro de Manuel Antunes resu lta essencia lmente da generalização
para toda a Medicina, da Medicina que
ele conhece.
Manuel Antunes conhece a cirurgia
cardio-torácica uma especia lidade que
exige grandes meios e uma particular articu lação entre múltiplos intervenientes.
Numa plataforma técnica tão pesada
só as grandes unidades detentoras de
grandes capitais públicos ou privados podem instalar os meios necessários. Em
especialidades como a cirurgia cardio-torácica não há verdadeiramente privada
no sentido da iniciativa de médicos individualmente ou em pequenos grupos. O
exercício privado da cirurgia cardio-torácica é estritamente o da prestação de serviços por cirurgiões de renome a um sector
limitado da população, detentora de
meios económicos que lho permitem, devidamente pressionada pelas carências
do sistema público.
Nesta matéria e quando o exercício da
actividade privada é feito no interior do
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hospital público é que se pode com propriedade falar de promiscuidade. É que
nesses casos, para defesa de todos nós, é
imprescindível que seja claro que porção
do bem públ ico está alocado à iniciativa
privada e quem decidiu a restrição de recursos que impediu a sua utilização enquanto público.
A escolha de Manuel Antunes tendo
em atenção a sua personalidade e trajecto de vida, que a entrevista que dá ao jornal "Expresso", de 24 de Fevereiro, tão
claramente revela é uma escolha ética,
de grande sacrifício pessoal e merecedora do nosso respeito.
Não tenho dúvida que, conhecido
como hoje é, Manuel Antunes se prejudica economicamente quando trabalha em
dedicação exclusiva mesmo ganhando
quase dez vezes o que ganha um médico
vulgar. Tal decisão merece, logicamente,
o aplauso dos portugueses.
Mas simultaneamente Manuel Antunes erra. Erra porque vê toda a Medicina pelos horizontes do seu serviço e da
sua especialidade. É que não há uma
Medicina, há 47 medicinas (especialidades) diversas algumas hoje já subdivididas em realidades igualmente diversas
que devem ser tratadas de forma diversa.
Erra porque generalizando o exemplo
de um ou outro médico menos sério que
se interessa pela manutenção das deficientes condições em que trabalha o Serviço Nacional de Saúde para proveito próprio. Ofende a esmagadora maioria dos
médicos que procuram, como ele, ganhar
a vida honestamente e prestar o melhor
serviço aos seus doentes, mesmo quando
tal pressupõe o exercício em acumulação
de actividade privada.
Erra também porque se esquece que é
um cirurgião, que opera muitas horas por
dia, e que como tal não conhece, não estudou, nem reflectiu o suficiente sobre
política de saúde para poder ter opiniões
sustentadas. O erro essencial de Manuel
Antunes é a sua dedicação exclusiva à cirurgia ca rdio-torácica.
O aproveitamento político e social que
os erros de Manuel Antunes comportam
já não são, contudo, da sua responsabilidade. Esse aproveitamento, é da responsabi lidade dos políticos e jornalistas que,
por ignorância ou qualquer outra razão,
confundem qualidade na execução de angioplastias coronárias com qualidade a
falar de Saúde.

FÓRUM
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Projecto cardio
vida-farma em análise
O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos solicitou a
todos os especialistas em Medicina Interna e Cardiologia um
parecer sobre o Projecto Cardio Vida-Farma, por considerar grave
as implicações do Projecto que aqui se publica.

66No

âmbito do Projecto Cardio
Vida-Farma, e tendo a CODIFAR submetido à apreciação desta Ordem o Protocolo «Proced imentos em farmácia de
oficina no apoio a doentes do foro
card iológico com recurso à Telemedi cina», entendeu a Direcção Nacional
da Ordem dos Farmacêuticos manifestar a sua concordância com o protocolo apresentado e, em consequência, com o projecto.

A Farmácia encontra-se numa posição privilegiada junto do doente,
pela sua acessibilidade e vocação, as
quais resultam de:
- uma implantação uniforme em todo o país;
- uma distribuição sobreponível com
a implantação das populações;
-um honorário de serviço muito alargado;
- possuir profissionais altamente
qualificados para o atendimento e
aconselhamento do doente.
A evolu ção tecnológica, nomeadamente a Telemedicina permite hoje
um mais fácil acesso das populações
a cuidados de saúde mais diferenciados, desde que os mesmos sejam
disponibilizados e acompanhados
por profissionais qualificados, que
permitam optimizar o serviço prestado ao doente.
As tecnologias agora disponíveis
permitem à Farmácia alargar a sua
importante intervenção contribuindo
no despiste de doenças do foro car-

diológico, antecipando situações
agudas em que o tempo e a qualidade do encaminhamento são factores
determinantes para a sobrevida do
doente, bem come exercer a pedagogia para a saúde e prevenção da
doença . •
Neste âmbito a Farmácia deve
prestar serviços aos doentes do foro
cardiológico, de acordo com claros
procedimentos de intervenção, os
quais, pela importância do acto e delicadeza e rigor de intervenção exigidas, careceram da contribuição e definição por parte da Ordem dos Farmacêuticos.
Assim deverão ser respeitados os
seguintes procedimentos:
1 -O farmacêutico deverá prestar ao
utente que o solicitar, na sua farmácia, e com integral respeito
dos princípios e regras que regem
o exercício farmacêutico e as
Boas Práticas em Farmácia de
Oficina, bem como o integral respeito pela autonomia dos outros profissionais de saúde, o serviço de apoio a doentes do foro
cardiológico assistidos de Telemedicina.
1-1 - O farmacêutico garantirá assim
ao seu doente a prestação de
um serviço de saúde, em completa autonomia, podendo recorrer a toda a assessoria técnica e cientifica mas sempre com
respeito pelos princípios enunciados em 1.
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2- Para prestar o serviço de saúde
referido no número anterior, o farmacêutico deverá previamente
adquirir formação especifica, designadamente, na utilização das
tecnologias envolvidas.
3 -O doente do foro cardio lógico que
solicitar o serviço de apoio farmacêutico Telemedicina deve ser
identificado recolhendo informação adequada na área clínica, farmacológica e de hábitos de vida.
Devem ser prestados esclarecimentos de natureza didáctica, visando a educação e a promoção
da saúde.
4 -A prestação dos cu id ados de saúde em causa deverá ser exercida
na Farmácia, em local isolado da
área de atendimento ao público,
que assegure a privacidade ao
utente e nas demais condições,
designadamente de higiene e técnicas, adequadas para o tipo de
serviço em causa.
5-O farmacêutico deverá dispor de
equipamento fiável e em boas
condições de recolha, transmissão
e recepção dos dados electrocardiográficos e ainda de meios de
comun icação para a voz e dados.
6- O farmacêutico deverá respeitar
integralmente as normas técnicas
de utilização de todo o equipamento de Telemedicina utilizado
no serviço de saúde em causa.

7 - O serviço de saúde a prestar pelo
farmacêutico ao utente consistirá,
em síntese:
- identificação dos doentes;
- educação para a saúde e formação nas áreas de adesão à
terapêutica previamente iniciada, hábitos al imentares e comporta menta is;
- despiste de doenças do foro
cardiológico nomeadamente situações subclínicas e clínicas,
situações agudas, por recurso
aos meios necessários;
- recolha e envio, por telefone,
a uma entidade prestadora de
serviços médicos , do sinal
reco lhido pelo equipamento adequado, contendo o perfil electrocardiográfico do utente;

- recepção do resultado da análise médica efectuada;
- prestação ao utente dos esclarecimentos adequados e demais procedimentos de âmbito
farmacêutico em função do resultado obtido.
8 - Após recepção do resu ltado da interpretação, o farmacêutico deverá abordar o utente aconselhando
e promovendo os procedimentos
adequados, que devem incluir-se
numa das seguintes situações:
a) Utentes sem situação patológica detectada: exercício da função de promotor da saúde com
aconselhamento adequado a
situação;
b) Utentes com patologias não urgentes: recomendação de acom-

panhamento médico ou hospitalar e exercício de influência
junto do doente de modo a
acautelar e promover a saúde
deste, nomeadamente promovendo o respeito e adesão às
terapêuticas prescritas e/ou
propondo a procura de cuidados médicos diferenciados.
c) Utentes com patologias urgentes: o farmacêutico deverá diligenciar os meios necessários
para que sejam prestados os
cuidados adequados.
9- O farmacêutico poderá fixar os
seus honorários come contraparti da pelos serviços prestados, devendo para o efeito respeitar as
regras deontológicas da profissão
farmacêutica" .
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Casa do Médico comemora
4 ° aniversário
Inaugurada a 19 de Abril de 1997,
a Casa do Médico assinala a data
de mais um aniversário com um acto simbólico de reconhecimento para com os médicos envolvidos no
projecto desde o primeiro momento.
projecto da Casa do Médico,
cuja ideia nasceu há 20 anos,
foi possível por duas razões
fundamentais: porque um núcleo indefectível de médicos contribuiu
com a sua determinação, com a sua
vontade e com o seu apoio financeiro para a compra das actuais instalações da Ordem dos Médicos (hoje
acrescidas de um enorme património imobiliário); e porque todos os
outros médicos do Norte, graças à
sua identificação com aquele projecto, têm vindo a permitir, com as
suas quotizações ordinárias, que o
ideário de algumas centenas de médicos não fosse apenas um anseio,
mas sim uma obra partilhada e de
utilização colectiva. Em resultado
deste esforço é hoje possível dizer-

O

-se que a Casa do Médico é
uma realidade viva, utilizada
por todos os médicos, sem
excepções ou discriminação,
e onde graças à rentabilização dos seus espaços, tem t::::::_.......,.iiEI!::E!ii:..iíl
vindo a decorrer centenas de reu- fundação da Casa do Médico. Enniões médicas e múltiplas activida- tende contudo o Conselho Regional do Norte que as Instituições vides culturais e cívicas. Por ser uma
realidade bem viva, já inserida na vi- vem dos seus símbolos sejam eles
da colectiva da cidade do Porto, é os princípios, os estatutos, as pessoas ou o património. Por isso, no
que na Casa do Médico se respira
um ambiente de saudável agitação,
dia 19 de Abril de 2001, comemopróprio dos organismos em pujante
ramos a data com uma cerimónia
crescimento e não o silêncio mórbi- pública de homenagem ao colega
em que será lembrado o seu inolvido dos cemitérios.
Este ambiente é, seguramente, a dável contributo para a concretização do projecto Casa do Médico
melhor homenagem que se poderia
prestar a todos os médicos que, de através da atribuição de uma Medaforma decisiva, contri bu íram para a lha Evocativa .
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Clínica privada do
IPD -Porto suspensa
O Conselho Regional do Norte da OM pronuncia-se sobre
a suspensão do exercício da clínica privada do IPO-Porto,
na sequência do relatório da Inspecção Geral dos Serviços
de Saúde. O encerramento põe termo a um problema que se
arrastava desde 1997.

egundo notícias vindas a
público, o Presidente do
Conselho de Administração
do IPO-Porto anunciou a
suspensão do exercício da clínica
privada naquela instituição, nos termos em que vinha sendo exercida e
que havia merecido a condenação
da Inspecção Geral dos Serviços de
Saúde, de acordo com relatório elaborado em 1997 e que é do conhecimento deste CR desde Fevereiro
de 1999.
Estranha-se, contudo, que tal decisão apenas tenha sido tomada
mais de três anos depois das conclusões da IGSS (certamente do conhecimento do Presidente do Conselho de Administração do IPO) e depois do assunto ser profusamente
referido nos órgãos de comunicação
social. A situação é ainda mais estranha visto o Presidente do Conselho de Administração do IPO afirmar
que aquela experiência "prestigiou o
IPO-Porto e em nada prejudicou os
doentes do regime geral ". Não pode
por isso este Conselho deixar de interrogar-se o porquê do fim daquela
experiência para, e continuando a
citar aquele responsável do IPO "defender o bom nome da instituição e
os interesses dos doentes".
Dando como adquirido que um
presidente do conselho de adminis-

S
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tração de um hospital conhece, é
responsáve l e autori za os modelos
de g~stão da instituição que dirige,
não pode deixar de relacionar-se esta decisão com a ausência de resolução do problema das listas de espera de doentes a aguardar cirurgia
oncológica e com a intervenção de
entidades exógenas ao IPO, ou seja,
"a conjuntura". Só assim se explica
uma demora de três anos para dar
cumprimento às conclusões constantes do relatório da IGSS .
É por isso chegado o momento de
salientar que, a solicitação de Sua
Excelência a Senhora Ministra da
Saúde, Profa. Manuela Arcanjo, e no
âmbito das competências estatutariamente cometidas à Ordem dos
Médicos, o CRN da OM havia comunicado em Fevereiro do corrente ano
àquele membro do Governo a sua
perspectiva sobre as implicações
éticas, deontológicas, técnicas e fi nanceiras da experiência em curso
no IPO-Porto e que agora finda. Regista-se por isso , com satisfação e
aplauso, a mais que provável interven ção da Senhora Ministra da Saúde na resolução, em alguns meses,
de um probl ema que se arrastava há
três anos e que constituía, nas pala vras do Presidente do Conselho de
Administração do IPO-Porto, motivo
de desprestígio para aquela institui-
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ção, ponto de vista , al iás , exactamente idêntico ao do CRN da OM .
Espera-se agora que as listas de
espera de cirurgia oncológica do
IPO-Porto tenham reso lução atempada pela mobilização de todos os
recursos insta lados no IPO-Porto ou
recorrendo, se necessário, a verdadeiras unidades privadas de saúde,
e a qualquer preço, já que a qua lidade de vida e a própria vida dos
doentes oncológicos não são compatíveis c_om delongas ou com
poupanças .
Intransigente defensor dos princípios subjacentes ao exercício da medicina privada e convencionada e da
flexibilização dos modelos de gestão
hospitalar, o CRN da OM espera que
qualquer regulamentação do exercício da clínica privada em unidades
públicas de saúde não venha a pôr
em causa , os fundamentos da ética
e da deontologia médicas, a equidade no tratamento de doentes e de
médicos, a acessibilidade dos doentes ao sistema de saúde e as regras
inerentes ao exercício da medicina
liberal.

M édicos sofrem
processos disciplinares
A pedido do Ministério da Educação foram já apreciados
os atestados médicos apresentados por alunos como justificação
da ausência nas provas globais no passado ano lectivo por
alegados motivos de saúde. O Conselho Disciplinar da Secção
Regional do Norte da OM vai aplicar uma acção disciplinar.

omo é já do conhec imento
público, no Verão passado,
foram remetidos pelo Presidente da Ordem dos Médicos ao Conselho Di sciplinar da Secção Regional do Norte da Ordem
dos Médicos, um conjunto de atestados cuja apreciação havia sido suscitada pe lo Ministério da
Educação.
Existem ai nda outros atestados
em apreciação pelo Conse lho Nacional de Disciplina e que foram enviados, nos termos do Estatuto Disci plinar dos Médicos, para os Conselhos Disciplinares das Secções Regionais do Centro e do Sul da Ordem
dos Médicos por envolverem médi cos que desempenharam ou desempenham funções nos Corpos Gerentes da Ordem dos Médicos ou porque foram emitidos no território de
acção jurisd iciona l daquelas secções regiona is.
No que se refere ao conjunto de
atestados apreciados pelo Conselho
Disciplinar do Norte este compreen dia 831 atestados, referentes a 474
doentes e envolvendo 190 médicos.
O mesmo conjunto abra ngia atestados em itidos pelo mesmo médico a
diferentes doentes e atestados em itidos por diferentes médicos ao mesmo doente . Por este facto o número

C

de processos discipli nares instruídos
foi de 621.
A acção disciplinar levada a cabo
pelo Conse lho Disciplinar da Secção
Regional do Norte da Ordem dos
Médicos, produziu até ao presente
os segu intes efeitos:
a) arqu ivamentos - 388 (referentes
a 124 méd icos);
b) despachos de acusação - 233
(referentes a 91 médicos);
c) tipo de sa nções propostas nos
despachos de acusação:
- 185 penas de advertência aplicáveis a 80 médicos;
- 23 penas de censura aplicáveis a 6 médicos;
- 25 penas de suspensão ap li cáve is a 5 méd icos;
d) as penas de suspensão foram
propostas a estes 5 médicos por
os mesmos não terem cumprido
as determinações do Conselho
Discipli nar, tendo sido so licitada
a co laboração da Procuradoria
Gera l da Republ ica para apura mento de eventua l responsabili dade crimin al .

cabe recurso para o Conselho Nacional de Disciplina da Ordem dos Médicos e, posteriormente, para os tribunais, nos termos previstos pelo
Estatuto Disciplinar dos Médicos .
O Conselho Disciplinar Regiona l
aproveita para sa lientar o extraord inário trabalho desenvolvido pelos
serviços administrativos da Secção
Regional do Norte da OM, e em especial pelo Sr.Vicente Brandão, sem
o qual teria sido impossível obter o
adequado tratamento informático
necessário à apreciação de tão elevado número de processos e, consequentemente, a possib ilidade de
proceder, em tempo úti l, à apresentação junto dos médicos e da opinião pública, das conc lusões da acção disciplinar do Conselho Discipli nar da Secção Regional do Norte da
Ordem dos Médicos.
A Presidente do Conselho
Disciplinar da Secção Regional
do Norte da Ordem dos Médicos

Relativamente aos factos de que
foram acusados poderão ainda os
médicos envolvidos apresentar a
respectiva defesa ao Conse lho Discipl inar do Norte. Da decisão deste
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FÓRUM
Aprovação

Homologação de
pareceres
O CNE homologou os pareceres do Conselho Nacional
do Exercício Técnico da Medicina e do Colégio da
Especialidade de Oftalmologia.

Parecer do Conselho do
Exercício Técnico da
Medicina da Ordem dos
Médicos
"Constituição das equipas cirúrgicas
ou equiparáveis. Recomendações da
Ordem dos Médicos
A inexistência de orientações objectivas sobre a constitui ção das eq uipas para o exercício de actos cirúrgicos ou equ iparáveis (ex: alguns actos de radiologia de intervenção)
constitui uma lacuna que, face a situações concretas já ocorridas, impõe à Ordem dos Médicos o estabelecimento imed iato de recomendações específicas. O C. N. E. T.M. sugere que estas recomendações sejam
apropriadamente divulgadas e que,
após um período destinado à recepção de críticas e de sugestões que
contribuam para o seu aperfeiçoamento, o C.N .E.O.M . as torne normas obrigatórias na prática clínica:
1 - Na realização de actos cirúrgicos
ou equ iparáveis que envolvam
risco de vida ou de prejuízo funcional ou estético, o cirurgião responsável deverá incl uir na sua
equ ipa, como 1° ajudante, um
colega capaz de o substitui r em
qualquer fase do acto cirúrgico e
de garantir a conc lusão do mesmo ou a sua suspensão, em condições de segurança para a vida
do doente e, na med ida do possível, sem prejuízos funcionais ou
estéticos.

2 - Nas instituições hospitalares em
que a dimensão dos blocos operatórios e da sua actividade traduza disponibi lidade constante
de outros cirurgiões não especialistas, a função de 1° ajudante
poderá ser preenchida por Internos. das especialidades em causa, de acordo com as necessidades da aprendizagem e do ensino.
3 - Fora das situações referidas em
2), só em casos excepcionais poderá, o primeiro ajudante ser um
méd ico não seguramente qua lificado para preencher os requisitos
mínimos expostos em 1, devendo
o cirurgião tomar as providências
prévi as adequadas à sua eventual substituição por colega qualificado.
4 - Nas situações excepcionais de
emergência, está o médico obrigado a actuar de forma e com o/
os ajudantes de que puder dispor, no objectivo prioritário de
sa lvação da vida do doente.
5 - Em nenhuma outra circunstância
que envolva cirurgia ou actos
programados deverá o méd ico
responsável deixa r de cumprir o
disposto nos nos 1 e 2, nem deixa r de ter como ajudantes (não
confundir com instrumentistas)
profi ssionais não méd icos.
6- Mesmo nos Serviços de Urgência
de qualquer hospita l, os actos cirúrgicos e todos os que lhe sejam
equiparáveis, são actos cuja execução é da exclusiva competência méd ica."
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Parecer do Colégio de
Especialidade de
Oftalmologia
"Em resposta ao pedido de parecer
referente ao Ofício com o no 3966
de 20-12-2000, enviado à Direcção
do Colégio da Especialidade de Oftalmologia, informa-se o seguinte:
- A 'técnica da facoemulsificação do
núcleo do crista lino sob anestesia
tópica, ainda que realizada por um
cirurgião tre inado, pode não ser a
adequada para todas as situações
de cirurgia da catarata . Só o estudo
prévio e cuidadoso de cada caso poderão determinar qual o tipo de cirurgia e anestesia mais adequados.
- A mencionada técnica deve ser
sempre reali zada com a presença
efectiva de um ajudante méd ico
qualificado. A rapidez da execução
cirúrgica, a eventual "simplicidade"
da técnica e mesmo até a experiência e treino do cirurgião, não podem servir de ju stificação para que
se prescinda de um ajudante, também ele qualificado e familiari zado
com a cirurgia oftalmológica .
- A presença de um especia li sta em
anestesiologia, ainda que a ciru rgia
decorra sob anestesia tópica , é
sempre imprescindível. Eventua is
compl icações durante a cirurgia,
que sempre poderão surgir mesmo
a cirurgiões experientes e até o grupo etário em que habitualmente a
cirurgia da catarata é rea lizada, são
motivos bastantes, mas não úni-

cos, para que o anestesiologista esteja efectivamente presente.
Não se compreende porquê o Sr.
Dr. José António Lillo Bravo esteja ou
tenha realizado cirurgias de catarata
sem ajudante qualificado e sem
anestesista. Não se compreende
também que a Direcção do Hospital
de S" Luzia, se disso tinha conhecimento, o tenha permitido.
Ao que fomos informados, um ajudante oftalmologista e um anestesista, ambos com o título em Espanha ,
faziam parte da equ ipa cirúrgica que
o Sr. Dr. Lillo Bravo propôs ao Hospital de Elvas, como elementos da sua
equipa para actuarem no âmbito do
Programa "Acesso", Nesta base, por
certo, foi por certo estabelecido o
acordo. Porque não foi depois seguido?
Mais ainda, tendo-se levantado
dúvidas sobre os correctos 'diagnósticos prévios e indicações cirúrgicas,
dado que nem todos os doentes en-

caminhados para a cirurgia oftalmológica de catarata no Hospital de S''
Luzia teriam sido do antecedente observados por médico oftalmologista,
e dúvidas também quanto ao segu imento pós-operatório dos doentes
submetidos a cirurgia, foram estas
questões verba lmente colocadas à
Direcção do Hospital e solicitado o
esclarecimento delas pelo Sr. Dr. UIlo Bravo.
Até à presente data nada chegou a
este respeito à Direcção do Colégio
de Oftalmologia .
Temos as maiores dúvidas sobre
aqueles procedimentos éticos e técnicos e gostaríamos de os ver totalmente esclarecidos .
Pareceu-nos que em boa parte das
situações o cirurgião e oftalmologista, contactava pela primeira vez com
os doentes apenas momentos antes
da cirurgia , que no entanto já estava
programada. Programada por quem
e com que critério de diagnóstico of-

talmológico e de aval iação do risco
cirúrgico?
Qual o procedimento seguido e
acordado na sequência da cirurgia?
Procedimento imediato e a médio
prazo.
Embora nos tenham relatado que
em face de uma situação que se
complicou houve, por parte do Dr. Lillo Bravo, uma resposta correcta,
desconhecemos o que ficou acordado para a assistência a situações
desse tipo e que surgissem após o
seu abandono do hospital, onde não
existe a valência de Oftalmologia? Ficou acordado um regime de disponibilidade permanente?
V. Exa verá da actual necessidade
daqueles esclarecimentos.
V. Exa verá também da necessidade de consu lta do Colégio da Especialidade de Anestesiologia e do Conselho Nacional para o Exercício Técnico da Medicina."

Curry Cabral com nova administração
O Conselho Regional do Sul da OM
mostra-se favorável à exoneração
do Conselho de Administração do
Hospital de Curry Cabral, em Lisboa, depois de várias tentativas
falhadas para encontrar outra
solução.
o passado dia 2 de Fevereiro,
foi anunciada pelo Ministério
da Saúde a exoneração do
Conselho de Administração do Hospital Curry Cabral, em Lisboa. Trata-se de uma unidade de grande importância estratégica e em que o volume de investimento realizado e a
realizar não se compadece com a
desfuncionalidade há longo tempo
reconhecida no mencionado Conselho de Administração.
Reconhece, assim o Conselho Regional do Sul da Ordem dos Médicos
que não restava à Senhora Ministra
da Saúde outra solução que aquela
que decidiu tomar. A Ordem dos
Médicos tem conhecimento das inú-

N

meras tentativas de encontrar uma
solução consensual que permitisse a
manutenção em funções dos elementos que constituem o Conselho
de Administração. Tratando-se de
questões que envolviam directamente médicos e também a Ordem,
através do Conselho Regional do
Sul, procurou obter os consensos
necessários e proceder a tentativas
de resolução que infelizmente se revelaram votadas ao fracasso.
Nos últimos tempos, e perante o
agravamento da situação a Ordem
dos Médicos produziu alguns pareceres sobre situações concretas e teve oportunidade de publicamente
aconselhar soluções. Estas posições
da Ordem não foram compreendidas
na sua plenitude por quem de direito.
Reconhece-se que a eleição do Director Clínico e do Enfermeiro-Director podem gerar tensões num Conselho de Administração. Tensões
inexistentes se todos os elementos
fossem dependentes de nomeação

discricionária do Governo. Contudo,
tais tensões resultam em benefício e
dinâmica das instituições, sendo a
profilaxia eficaz de situações de acomodação e mesmo compadrio. Trata-se, em última análise, de aplicação ao universo hospitalar de mecanismos de democracia participativa.
Viver em democracia é sempre mais
difícil, mas a longo prazo mais frutuoso e gerador de mais-valias compensadoras.
O presente caso demonstra ainda
que com sentido de negociação e
diálogo, mas com firmeza quando a
concertação se mostra impossível,
se encontram as soluções.
Apesar, de como é público, defendermos modelos organizacionais diferentes para o Sistema Naciona l de
Saúde, nas presentes circunstâncias
cabe-nos mostrar total confiança e
desejar as maiores feli cidades ao
novo Conselho de Administração
agora indigitado para o Hospital
Curry Cabral.
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FÓRUM
Ilegal

Irregularidades levam aoencerramento de Clínica
Sol e Natureza
Em resposta à solicitação do CRN da OM para o encerramento
da Clínica Sol e Natureza - Centro de Tratamento Reiki,
a Guarda Nacional Repúblicana de Amara nte deu cumprimento
ao pedido e notificou a responsável pela Clínica .
os termos do disposto nos
artigos 19° e 20° do Decreto-Lei n° 32 171, de 1942
(cfr. Processo 35/89 da Procuradoria Geral da República, 11 Série,
do Diário da República n° 65, de 19
de Março de 1989), o CRN da OM solicitou ao Comando Distrital da PSP
do Porto para que tomasse as necessárias diligências referentes ao exercício da Clínica Sol e Natureza - Centro
de Tratamento Reiki, em Amarante.
Isto porque a Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos teve conhecimento de que na Clínica eram praticados actos médicos, integrando assim o desempenho da actividade de
Medicina que, como tal, só podia funcionar sob a direcção e responsabilidade de um profissional em condições
de exercer Medicina em Portugal.
Mais, o referido estabelecimento não
constava dos ficheiros da Ordem dos
Médicos, nem tão pouco havia qualquer referência ao aludido profissional
médico, imprescindível ao seu funcionamento.
Na sequência do pedido, a Guarda
Nacional República de Amarante procedeu ao encerramento da Clínica e
notificou a Sra . Rosa Antonieta Dias
Pinheiro, na qualidade de responsável
pelo estabelecimento. Esta responsável fez chegar ao CRN um pedido de
revogação do encerramento do estabelecimento que foi declinada. O Pre-

N

sidente do CRN, Dr. Miguel Leão, justificou a decisão tomada:

"1. Quando circunstâncias haja em
que ·a audiência do interessado
possa comprometer a decisão ou
as medidas a adoptar, a lei permite que aquela audiência seja dispensada.
2. Foi o que sucedeu no presente caso.
3. Para além disso, e como V. Ex.a refere, foi o estabelecimento objecto
de visita pelos médicos Dr. Rui e
Sousa e Dr. Miguel Galaghar que,
contrariamente ao que é afirmado,
se identificaram .
4. De resto, os aludidos médicos
agiam , também, na qualidade de

representantes deste Conselho Regional e, como tal, eram portadores de uma credencia l.
5. Contrariamente ao que é afirmado
no req uerimento de V. Ex.a, o que
aqueles Médicos presenciaram foi
um estabelecimento que quer fa zer crer ser uma clín ica.
6. De resto, e como V. Ex.a reconhece, houve até uma publicidade
que nisso fez inculcar e que, dessa
forma, revesti u carácter enganoso
e deturpador da realidade, violando os direitos do público em geral,
e dos consumidores em especial.
7. Assim , deliberou este Conselho
Regional manter a decisão anteriormente tomada."

CNR colabora com
Universidade do Minho
O Conselho Regional do Norte aceitou o convite do Reitor da Universidade do Minho para participar no
acompanhamento e avaliação do
curso de Medicina daquele estabelecimento de ensino.
Reitor da Universidade do
Minho, Dr. Licínio Chainho
Pereira, solicitou ao CRN um
representante para fazer parte da
Comissão Consultiva Externa da

O
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Escola de Ciências da Saúde da
Universidade do Minho, de acordo
com os artigos 15° e 17° do Regulamento daquela universidade.
O Presidente do CRN, Dr. Miguel Leão, aceitou o convite dada a
relevância e ineditismo da iniciativa da Universidade do Minho que
justificam a representação institucional da OM . Desta forma, reforça-se também a articulação da formação médica pré e pós-graduada.

FÓRUM
Legislação

Diplomas publicados
em Fevereiro
Legislação publicada em
Fevereiro de 2001
1a Série
Portaria n° 90/2001, do Ministério
da Saúde, de 8 de Fevereiro:
Aprova o Regulamento do Centro
Regional de Saúde Pública da Zona
Norte.
Portaria n° 80/2001, dos Ministérios das Finanças e da Reforma do
Estado e da Administração Pública,
de 8 de Fevereiro:
Procede à revisão anual das remunerações dos funcionários e agentes
da administração central, local e regional, actualizando os índices 100
e as escalas salariais em vigor, bem
como as tabelas de ajudas de custo,
subsídios de refeição e de viagem e
marcha, e comparticipações da
AD SE.
Resolução do Conselho de Ministros n° 12/2001, de 8 de Fevereiro: Adopta procedimentos relativos a novas admissões nos serviços
e organismos da Administração Pú blica .
Decreto Legislativo Regional n° 1/
2001/M, de 14 de Fevereiro:
Altera o Decreto Legislativo Regional n° 14/99/M, de 24 de Abril, que
cria incentivos à fixação de médicos
no Serviço Regional de Saúde.
Decreto-Lei n° 51/2001, da Presidência do Conselho de Ministros,
de 15 de Fevereiro:
Altera o Decreto-Lei n° 330/90, de
23 de Outubro, que aprova o Código
da Publicidade.

Portaria n° 108/2001, da Presidência do Conselho de Ministros, de 22
de Fevereiro:
Homologa o Regulamento da Orgânica Complementar do Instituto Português da Droga e da Toxicodependência (IPDT).

Estabelece o estatuto jurídico aplicável ao Hospital do Barlavento Algarvio e faz cessar o seu regime de
instalação.

Portaria n° 109/2001, da Presidência do Conselho de Ministros, de 22
de Fevereiro:
Homologa o Regulamento das Delegações Regionais e dos Núcleos Distritais e Sqciais do Instituto Português da Droga e da Toxicodependê-ncia (IPDT).

Edital n° 88/2001, do Gabinete da
Ministra da Saúde, de 9 de Fevereiro:
Faz público encontra aberto concurso para apresentação de projectos
de investigação aplicada na área de
cuidados de saúde.

Decreto-Lei n° 69/2001, do Ministério da Saúde, de 24 de Fevereiro:
Adita novas substâncias às tabelas
anexas ao Decreto-lei n° 15/93, de
22 de Janeiro, com a redacção dada
pelo Decreto-lei n° 214/2000, de 2
de Setembro, que aprova o regime
jurídico aplicável ao tráfico e consumo de estupefacientes e substâncias
psicotrópicas.
Portaria n° 132/2001, dos Ministérios da Educação e da Saúde, de
27 de Fevereiro:
Aprova o plano de estudos do curso
bietápico de licenciatura em Audiologia da Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra.
Portaria n° 133/2001, do Ministério da Saúde, de 27 de Fevereiro:
Adopta como símbolo de identificação o conjunto símbolo/logótipo a
ser utilizado por todos os serviços
centrais, regionais e tutelados do
Ministério da Saúde.
Decreto-lei n° 76/2001, do Ministério da Saúde, de 27 de Fevereiro:
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28 Série

Despacho n°3549/2001, do Gabinete da Ministra da Saúde, de 20
de Fevereiro:
Procede à alteração e actualização
dos montantes de financiamento a
atribuir aos serviços e instituições
do Serviço Nacional de Saúde que
praticam actos de colheita e transplante de órgãos.

FÓRUM

O que diz a lei

Funções dos Auxiliares
de Acção Médica
Foi solicitado por um médico ao Departamento Jurídico
da Secção Regional do Sul da OM parecer sobre o âmbito
legal das funções dos auxiliares de acção médica. A dúvida
resulta de uma situação vivida pelo consulente, assistente
hospitalar graduado, a exercer funções numa Unidade de
Cuidados Intensivos (UCI).

urante a realização do período de serviço de urgência, que dura 24 horas aos
fins de semana e feriados,
uma auxiliar de acção médica recu sou-se a lavar e arrumar a loiça utilizada pelo consulente no seu jantar,
com o argumento de que não fazia
parte das suas funções e que estaria
na UCI para trabalhar para os doentes.
Segundo informa o médico, a
ocorrência foi relatada ao responsável da UCI , tendo este por sua vez
solicitado esclarecimentos à Enfermeira-Chefe , a qual respondeu que
não constava da definição de funções do auxiliar de acção médica o
"lavar a loiça dos médicos".
Refere ainda o consulente que,
por forma a permitir a presença médica permanente, não é permitida a
deslocação dos médicos ao refeitório, pelo que estes ou trazem comida de casa ou encomendam a alimentação ao dito refeitório.
Vejamos as disposições legais sobre a matéria em causa.
Porquanto resulta do Decreto-lei
231/92, de 21 de Outubro, ao auxiliar de acção médica não compete,
de facto, a limpeza de loiça . Essa
actividade está reservada, ainda de
acordo com o mesmo diploma, ao

D

auxiliar de alimentação ("proceder à
limpeza das instalações, equipamentos e utensílios do seu sector" n° 4 do Anexo 11).
Contudo, dado que a refeição não
é tomada no refeitório, poder-se-á
entender excluída a obrigação do
auxiliar de alimentação.
Caberia então ao auxiliar de apoio
e vigilância realizar a tarefa -vide n°
7, alínea f) do Anexo 11.
Contudo, conforme refere o consulente, a equipa de escala na UCI
apenas compreende uma auxiliar de
acção médica, um enfermeiro e dois
médicos.
Embora o auxiliar de acção médica não seja, em rigor, o funcionário
encarregue de realizar tal tarefa, julgamos que é correcto exigir que a
cumpra.
Efectivamente, a lei esclarece que
"aos profissionais das carreiras dos
serviços gerais (... ) compete ainda
( ... ) o exercício de todas as tarefas
genericamente correspondentes às
necessidades de apoio geral dos serviços e sectores a que estejam adstritos, sempre que tais tarefas não
sejam da competência de outrem ou
assumam carácter urgente".
Dado que não existem outros funcionários dos serviços gerais escalados, somos de parecer que compete

à auxiliar de acção médica realizar a
tarefa de lavar a loiça da refeição
dos restartes membros da equipa,
pelo menos, até que seja escalado
um auxiliar de alimentação ou de
apoio e vigilância.
Em conclusão e tendo em atenção
o acima referido , aconselhamos o
consulente a expor a situação ao
Conselho de Administração da instituição hospitalar a que pertence, no
sentido da mesma ser resolvida pelos serviços competentes, podendo
tal exposição ser instruída com o
presente parecer.

O Consultor Jurídico
Vasco Coelho
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FÓRUM
O que diz a lei

Quota em sociedade

umédica" incompatível
Com o parecer favorável do CRS, o Departamento Jurídico
da OM pronuncia-se sobre o regime de dedicação exclusiva
da carreira médica e a compatibilidade com a participação
em sociedade "médica".

oi solicitado a este departamento jurídico informação
sobre o regime de dedicação
exclusiva da carreira médica.
A consulente pretende saber quais as
consequências da opção por esse regime de trabalho na sua vida profissional, considerando que exerce clínica privada e é sócia-gerente de
uma sociedade proprietária de uma
clínica médica.
Analisemos então o regime legal
aplicável.
De acordo com o artigo 9° do Decreto-lei n° 73/90, de 6 de Março
(regime legal das carreiras médicas),
o regime de dedicação exclusiva "é
incompatível com o desempenho de
qualquer actividade profissional pública ou privada, incluindo o exercício de profissão liberal."
Para efeito de aplicação deste regime, os médicos são obrigados a
apresentar no serviço onde exercem
funções uma declaração de renúncia
ao exercício de actividades incompatíveis, sendo que o cumprimento
dessa renúncia e as consequências
da sua violação obedecem ao disposto no Decreto-lei n° 1/83, de 3 de Janeiro, com as alterações decorrentes
da aplicação do IRS .
Resumidamente, este último diploma determina que o funcionário em
dedicação exclusiva deve apresentar
nos serviços de que depende cópia
da declaração de rendimentos no ano
seguinte àquele a que se referem,

F

acompanhada da documentação necessária à prova da origem dos rendimentos extra-remuneração, se existirem.
Se, pela análise da documentação,
os serviços concluírem que foi violação o compromisso de renúncia, o
funcionário é obrigado a restituir os
suplementos remuneratórios recebidos ao abrigo do regime de dedicação exclusiva, além de ser sujeito a
processo disciplinar
A lei não considera, no entanto,
como violadoras do compromisso de
renúncia a percepção de remunerações resultantes do exercício das actividades descritas o n° 7 do referido
artigo 9°, a saber:
a) Direitos de autor;
b) Realização de conferências, palestras, cursos breves e outras actividades análogas;
c) Actividades docentes em escolas
dependentes ou sob tutela do Ministério da Saúde;
d) Actividades privadas ou em regime de profissão liberal exercidas em
instalações do respectivo serviço ou
estabelecimento de saúde, nos termos do artigo 32° deste diploma ;
e) Participação· em órgãos consultivos de instituição com fins semelhantes àquela a que o médico pertença, desde que com a anuência
prévia desta última e quando a forma
de remuneração seja exclusivamente
a de senhas de presença ;
f) Elaboração de estudos ou pareceres mandados executar por despacho
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do Ministro da Saúde ou no âmbito
de comissões constituídas por sua
nomeação;
g) Actividades exercidas, quer no
âmbito de contratos entre a instituição a que o médico pertence e outras
entidades, públicas ou privadas, nacionats ou internacionais, quer no
âmbito de projectos subsidiados por
quaisquer dessas entidades, desde
que se trate de actividades de responsabilidade da instituição e os encargos com as correspondentes remunerações sejam satisfeitos através
de receitas provenientes dos referidos contratos ou subsídios, nos termos de regulamento aprovado pela
própria instituição de saúde;
h) Ajudas de custo;
i) Despesas de deslocação .
Atenta a redacção do preceito, um
médico não está impedido de ser sócio de uma qualquer empresa, desde
que nela não desenvolva actividade,
designadamente, funções de gerência. Efectivamente, os rendimentos
provenientes de uma quota numa sociedade comercial não são considerados "actividade profissional ", porquanto não implicam o emprego de
força de trabalho.
Transpondo estas conclusões para
o caso em análise, conclui-se que a
consulente não poderá manter o seu
cargo de sócia-gerente da sociedade
que constituiu, devendo restringir a
sua ligação à mera qualidade de sócia."

1.

FÓRUM
FISCAL
Impostos

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

Consultaria fiscal
Através das Leis n°s 30-F/00, de 29 de Dezembro (reforma
fiscal), foram introduzidas diversas alterações aos Códigos do IRS
e do IRC e no Estatuto dos Benefícios Fiscais, com efeitos a
partir de 1 de Janeiro de 2001. Relativamente à situação
concreta dos médicos, importa referir e salientar algumas.
IRS
São considerados rendimentos de trabalho dependente quando exista acordo escrito com a entidade patronal a utilização
de veículos da empresa correspondendo
o rendimento anual ao produto de 0.75%
do custo de aquisição pelo número de
meses de utilização.
São também considerados rendimentos de trabalho dependente a aquisição
pelos trabalhadores de veículos da empresa quando adquiridos por preço inferior ao valor do mercado, pela diferença
entre este e o montante da compra .
Os rendimentos de actividades profissiona is (anteriormente trabalho independente) resultarão da aplicação de indicadores de base técnico-científica para os
diferentes sectores de actividade económica . Até à aprovação desses indicadores
ficam abra ngidos pelo regime simplificado, as actividades dos médicos exercidas
por conta própria (recibos verdes), com
rendimentos anuais até 20.000 contos,
por um período de 5 anos, salvo se:
- houver opção pela contabilidade organizada que deve ser feita até ao próximo
dia 31 de MARÇO, na Repartição de Finanças da residência . Esta data, segundo declaração do Sr. Ministro das Finanças, foi adiada para 30 de junho.
- por ultrapassado o limite aludido em
dois anos consecutivos;
-num exercício esse limite foi excedido
em 25% (25.000 contos).
Os médicos abrangidos pelo regime
simplificado devem possuir o livro de registo das receitas (recibos verdes) deixando de ser exigível o livro de despesas.
No regime simplificado a determinação
do rendimento colectável resulta da aplicação do coeficiente de 65% ao valor
bruto anua l dos recibos verdes sendo,

consequentemente, considerados como
custos 35% desse valor.
As despesas deixam de ser documentadas qua isquer que elas sejam porque a
dedução dos custos é automática (35%) .
Ficam excluídos do regime simplificado os sócios ou membros das entidades
abrangid.as pela transparência fiscal.
Os médicos que optem pela contabil idade organizada devem possuir, nos termos da lei um técnico oficial de contas
(TOC).

Mesmo com contabi lidade organizada
não são dedutíveis aos rendimentos os
segu intes encargos:
- 50% da totalidade dos encargos com
viaturas de turismo;
- o excedente de 10% dos encargos com
despesas de representação, valorização e formação profissional e outras
despesas;
-o excedente de 10% com viagens, deslocações e estadas de sujeitos passivos
ou do agregado familiar;
O total destes custos não pode exceder

25% do rendimento bruto.
Quando a actividade profissional for
exercida na própria residência podem ser
considerados custos até 25% do total pago com despesas de energia, água, telefone, renda, etc.
Todos os outros casos e situações são
regidas pelas regras previstas no Código
do IRC.

Mais-valias
As mais-valias relativas a va lores mobiliários (títulos, quotas, eto.) inferiores a 200
contos não são tributadas, fazendo-se
o respectivo englobamento apenas para efeitos da determinação da taxa aplicável.
As mais-valias provenientes da al ienação de acções, quotas e outros bens mo-
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biliários é englobado:

- 75% do valor respeitante a títulos e partes sociais detidas há menos de 12 meses;

-60% quando detidas entre 12 e 24 meses;

- 40% quando detidas entre 24 e 60 meses;

- 30% quando detidas durante 60 ou
ma is meses.
Este regime é aplicável somente aos títulos e partes sociais e outros valores mobiliários adquiridos após 1 de Janeiro de
2001, mantendo-se o regime anterior para as mais-valias daqueles valores mobiliários adqu iridos até 31 de Dezembro de

2000.

Dividendos
Os rendimentos de acções são obrigatoriamente englobados para efeitos de determinação da taxa apl icável podendo , optar-se pelo englobamento geral com a
correspondente dedução do crédito de
imposto. Aplicável aos dividendos auferidos a partir de 1 de Janeiro de 2001.
Quando houver óbito de um dos cônjuges o rendimento é englobado na totali dade pelo cônjuge sobrevivo, numa única
declaração de rendim entos, aplicando-se
o regime de "casados" caso o óbito ocorra durante o 2° semestre. Consequentemente deixa de haver fraccionamento de
rendimentos.
Foi eliminado o reporte de rendimentos
sendo estes tributados no ano em que forem pagos ou colocados à disposição, independentemente do ano a que digam
respeito.
As pessoas que vivem em união de facto podem fazer a opção pelo regime de
tributação de casados, devendo, neste
caso, o domicílio fi sca l ser o mesmo e a
declaração de rendimentos ser assinada

por ambos e, ainda , viverem em comum
há mais de 2 anos em condições aná logas às dos cônjuges e o casamento anterior esteja lega lmente dissolvido, excepto
se houver sepa ração judicia l de pessoas e
bens.
As despesas confidenciais ou não documentadas são tributada s autonomamente à taxa de 50%.
Também são tributadas autonomamente:
-as despesas de represen tação à taxa
correspondente a 20% da taxa norma l
mais elevada do IRC (20% x 32% =
6,4%);
OOs
Dê

110

roo

-os encargos com viaturas ligeiras de
passageiros, barcos de recreio, aeronaves, motos e motociclos, à taxa correspondente a 10% da taxa norma) mais
elevada de IRC (10% x 32% = 3,2%) .

IJil

nl

.o
lê

Apl icável aos sujeitos passivos com
contabi lidade organizada.

Manifestações de fortuna

Rendimento padrão

IMÓVEIS de valor igual ou superior a 50.000 contos

20% do valor de aquisição

AUTOMÓVEIS ligeiros de passageiros de valor igual ou
superior a 10.000 contos e MOTOCICLOS a 2.000 contos

50% do valor do ano da
matricula com o abatimento de
10% por cada um dos anos
seguintes

BARCOS de recreio de valor igual ou superior a 5.000
contos

Valor do ano de registo com o
abatimento de 20% por cada um
dos anos seguintes

AERONAVES de turismo

Valor do ano de registo com o
abatimento de 20% por cada um
dos anos seguintes

Tabela 1
Valor tributável
(contos)

Perlodo de Isenção (anos)
Habitação própria e permanente
Arrendamento para habitação

lO
7
4

Até 21.710
>2 1.710 até 27. 160
>27.160 até 32.830

Tabela 2

os.
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Manifestações de fortuna

Valor s/ que incide o imposto
. (contos)
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Há lugar a aval iação indirecta da matéria
coléctavel quando falte a declaração de
rendimentos e o contribuinte evidencie
man ifestações de fortuna conforme tabela a segu ir referida ou quando declare
rendimentos que mostrem uma desproporção superior a 50%, para menos, em
relação ao rend imento padrão resu ltante
da aludida tabela (ver tabela 1).
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Contribuição autárquica
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A nova tabela relativa ao período de isenção a conceder aos prédios urbanos destinados a habitação própria e permanente
ou para arrendamento para habitação é a
descrita no tabela 2.
Esta tabela está em vigor desde 1 de
Janeiro de 2001 (Lei n° 30-C/00, de 29
de Dezembro)

Imposto municipal de sisa
A nova tabela das taxas aplicáveis na
transm issão de préd ios urbanos destinados a habitação é a descrita no tabela 3:
Esta tabela entrou em vigor no dia 1 de
Janeiro de 2001 (Lei n° 30-C/00, de 29
de Dezembro).

Imposto municipal s/veículos
A tabela do imposto em epígrafe relativa
aos automóveis, a vigorar durante o ano
de 2001, é a descrita na tabela 4.

Taxas percentuais
MARGINAL

MEDIA

5

1,3498
3,7668
6,6135

o

Até 11.710
> 11.710 até 16.040
> 16.040 até 21.400
> 21.400 até 26.750
> 26.750 até 32.400
> 32.400

li
18
26
Taxa única

o

!O

Tabela 3
segundo
a
anual
Imposto
antiguidade do automóvel
Grup
Combustível utilizado
Movidos Até 6 anos Mais de 6 Mais de
anos e até
12 anos
os
a
Outros produtos
Gasolina
até 25
electricid I" escalão
12 anos
anos
ade
Cilindrada
Cilindrada
2" escalão
(centimetros
(centimetros
3"
Voltage
cúbicos)
cúbicos)
escalão
mtotal
950$00
Até 1500
2 840$00
I 580$00
Até 100
A Até 1000
5 670$00
2 840$00 I 480$00
B Mais de I 000 e Mais de 1500 até Mais de
4 420$00 2 000$00
2000
8 810$00
100
c até 1300
22 240$00 lO 710$00 4 200$00
D Mais de 1300 e Mais de 2000 e até
E até 1750
3000
35 350$00 17 000$00 8 090$00
62 610$00 28 950$00
I
F Mais de 1750
Mais de 3000
2060$00
até 2600
Mais de 2600
até 3500
Mais de 3500
Automóveis

-

-

-

Tabela 4

Recepção de modelos 3 e
anexos/IRS
Rendimentos do ano 2000
Podem ser entregues nos dias úteis do
período compreendido entre 17 e 30 de
Abril as declarações de rendimentos supra mencionadas, das 18:30 às 20:30
horas.

Todas as 3" e 5" feiras das 10 às 13
horas serão prestados todos os esclarecimentos relativamente a este assunto, incluindo a entrega das aludidas declarações .
A Consultaria Fisca l funciona durante
todo o ano, às 3" e 5" feiras, das 10 às
13 horas, na Aven ida Almirante Gago
Coutinho, 151, em Lisboa.
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MESAS
A arte de bem comer

Um dos homens
de quem se fala
No Lapa Palace há uma relíquia da restauração portuguesa,
animada pelo inspirado chef Franco Luise. Um desafio a vencer
o preconceito em relação aos restaurantes de hotel.
Por Fernando Melo

s restaurantes de hotel não
gozam, em Portugal, da melhor reputação. Como destino para uma noite bem passada com amigos ou para um momento especial, mais facilmente se
escolhe o restaurante de que se ouve
falar, o que acabou de abrir, ou ainda o que ao longo do tempo se foi
transformando numa aposta segura.
Há, com certeza, razões profundas
para que assim seja; os consumidores não podem ser os culpados e a
alegação da sua falta de cultura gastronómica algum dia tem de deixar
de ser argumento. Os hotéis têm
uma configuração de entrada-lobby-recepção que é, muitas vezes, difícil
de transpor; espaços públicos onde
facilmente se depara com grupos
grandes, a falar as mais diversas línguas; para não falar das inúmeras
vezes em que não se consegue encontrar o restaurante sem interagir
com aprumados e oficiantes empregados, sempre desincentivadores de
quem vai à procura de um refúgio gastronómico. A decoração geral
também pode ser um factor desmotivador. É o caso, seguramente, do
Hotel Lapa Palace, no qual poucos
conhecem o Cipriani, o restaurante
cuja cozinha está a cargo do chef
Franco Luise. No entanto, basta entrar no hotel e caminhar firmemente
em frente, para gozar de um dos
destinos-fantasia do país, em termos
de alta gastronomia.

O

O que se encontra no Cipriani é
uma cozinha de inspi ração italiana,
mas marcadamente mediterrânica.
Alguns dos pratos foram até concebidos par~ ir ao encontro de sabores
e harmonias da gastronomia portuguesa . É o caso, por exemplo, do
"lombo de porco assado, servido
sobre tarte de risotto de tinta de chocos com amêijoas e seu molho ligado com azeite virgem" (4.200$),
claramente criado a partir da que é
conhecida como carne de porco à
alentejana, um dos pratos que encantou Franco Luise quando chegou
a Portugal. Mais que não seja para
provar a "variante Luise" desta carne
de porco, não deixe de ir ao Cipriani.
Antes de passar aos outros atractivos, uma pequena incursão pela experiência passada de Franco Luise.

ce Hotel, em St. Moritz. Em 1995,
com o vínculo criado com a cadeia
Orient-Express Hotels, começa a tra balhar no Hotel Cipriani, em Veneza,
depois passa para o Reid's Palace,
no Funchal e é no final de 1999 que

Uma carreira construída
nos hotéis
Franco Luise nasceu em Pádua em
1962 para, apenas com 16 anos,
começar a trabalhar em cozinha, numa trajectória que acabaria por trazê- lo a Lisboa, sempre em auberges
ou hotéis. Passou, entre outros, pelo
Hotel Suvretta House, em St. Moritz;
Hotel Gritti Palace, em Veneza; Hotel Villa San Michele, em Florença;
Palace Hotel , em Gstaad; Locanda
deii'Amorosa a Sinalunga, em Sena;
ANtica Osteria dei Ponte a Cassinetta di Lugagnano, em Milão; e o Pala-
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IA trabalhar em cozinha desde os

16

an~s,

Franco Luise

·assume as funções de chefe executivo no Ristorante Hotel Cipriani do
Lapa Palace, em Lisboa .
A vasta experiência adquirida na
intensa trajectória profissional de
Franco Luise leva-o , em 1995, a
publicar o livro "Fuoco, Amore e Forneli i", com 120 receitas inteiramente da sua autoria . A sua intenção de publicação de um outro livro
de receitas em Portugal tem conhecido algumas adversidades, mas a
sua intenção mantém-se. Para já,
o ânimo do chef Luise mantém-se
aceso .

O restaurante
É certo que gostos não se discutem,
mas é relativamente consensual que
o Lapa Palace tem uma decoração
exageradamente elaborada . Isso comunica-se ao restaurante, onde se
podia aligeirar bastante o peso elas-

sicista da sala, que de forma alguma
traduz a criatividade e novidade da
cozinha que ali se pratica . Mas o
staff de sala é caloroso e conhecedor dos vinhos e comida oferecidos,
o que ameniza algum trauma barroco que possa existir.
A carta é extensa e os "pratos
obrigatórios" são muitos. No capítulo das entradas, a "salada de lavagante com brócolos, azeitonas pretas e granizado de tomate verde"(4.500$) é um bom exemplo de
equilíbrio e harmonia; o "foie gras
salteado com couve crocante e vieiras" (4.800$) é uma experiência interessante; e o "fundo de alcachofras com caudas de camarões perfumado com trufas e azeite de avelãs"
(4 .500$) é um assombro de novidade. Nas massas, duas propostas:
"gnocchi .de batata em pesto de
manjericão e feijão verde à genovesa" (3 .500$) e "Raviolo aberto com

marisco, gengibre e especiarias"
(4 .100$).
Os peixes oferecem, por exemplo,
um "salmonete com espargos e vina grete de trufas pretas de Nocia"
(5.800$) e um brilhante "peixe galo
em guisado de mariscos, brócolos
e cebolas vermelhas estufadas"
(5.800$). Quanto às carnes, além
do lombo de porco já referido, a todos os títulos imperdível , há um
"mil -folhas de novilho com puré de
brócolos levemente picante, telha de
sésamo e tomate confit" (5.400$)
que compensa bem aqueles que
conseguiram chegar com apetite até
esta parte da refeição, ou que se
pouparam nas etapas anteriores .
Também a degustar com cuidado é
o "leque de magret de pato glaciado
com mel de especiarias, ramas de
funcho selvagem e molho de vinagre
de Modena" (4.500$). As sobremesas seguem uma lógica variável,
mas sempre bom é o "coração de
chocolate quente", logo antes do
café.
A carta de vinhos está bem construída e defendida pelo escanção,
com indicação das datas de colheita
à frente de todos os néctares. Os
preços estão francamente elevados,
o que dificulta inutilmente o processo de escolha de um vinho para uma
refeição que se sabe, à partida, inesquecível.
A visitar e revisitar, assim a bolsa
o permita, este Cipriani do Lapa Palace, deixando-se guiar pela mão segura de Franco Luise.
Ristorante Hotel Cipriani
Rua do Pau da Bandeira , 4
1249-021 Lisboa
Tel : 21 394 94 94
Fax: 21 395 06 65

Restaurante da Ordem dos Médicos

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

Inovar a oferta

Augusto Leite, uma instituição
Grandes superfícies, informática, Internet, a tudo parecem
conseguir resistir as tradicionais mercearias. No Porto, dentre as
várias que existem espalhadas pela cidade, a Augusto Leite é
uma das mais enérgicas. Por Fernando Melo

o Porto, a tradição da mercearia está longe de conhecer o fim . Em vez da erosão, os "clássicos" optam
pela reconversão. A Augusto Leite,
hoje gerida por Luís Sequeira e pelo
seu filho, fornecedora há várias décadas dos lares tripeiros, está prestes a entrar numa nova fase, com a
introdução definitiva da informática e
da abertura para o universo on-line.
A história começa há cerca de 50
anos. Então, era uma mercearia, depois acrescentou-se o negócio da confeitaria e dos electrodomésticos e, fi nalmente, assumiu-se também como
garrafeira, esta última há cerca de
seis anos. O assumir do vinho como
negócio foi um dos primeiros passos

N

para uma reformulação que se tem
vindo a fazer. A atestá-lo, as obras
feitas na confeitaria no ano passado.
A informatização aparece para dar
mais comodidade e para fazer frente
ao desafio colocado pela adopção
do Euro. Clientes, esses são muitos
e fiéis há muito anos, continuando
com conta corrente na casa, como
nos velhos tempos. "Na nossa casa,
mantemos esta estratégia e não vamos abandoná-la tão cedo", explica
Luís Sequeira. Continua a achar que
há mercado para o tipo de oferta
que fazem. "As grandes superfícies
têm excelentes estratégias, mas nós
temos um nicho de mercado importante". Privilegiam algumas relações
com os produtores, mas nunca vão
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compra r grandes quantidades como
os hipermercados. O se.u negócio é
de especialidade e orientado para a
qualidade. A entrega ao domicílio
existe há muitos anos, "sem custos
acrescidos para os clientes, está tão
enraizada dentro de nós que já nem
ligamos" . Assim é. Há clientes que
pedem para entregar dois garrafões
em casa e nem pestanejam. A quantidade não importa .
A Internet apresenta-se como boa
oportunidade, existindo apenas o
receio "dos custos acrescidos para
os transportes". A ver vamos. Para
já, José Teixeira seleccionou para a
Revista da Ordem dos Médicos sete
vinhos, que a seguir se apresentam
comentados.

VINHOS
Inovar a oferta

14 José Joaquim Perdigão DOC Dão
Viseu Quinta do Perdigão Jaen tinto
99 (1.650$)- Cor vermelha escura
talvez um pouco evoluída, mas l im~
po no copo. Nariz intensamente flora
e de frutos de bagos vermelhos. Na
entrada de boca, algum desequilíbrio
por falta de álcool no conjunto, prejudicando um pouco a integração. A
continuação no palato revela alguma falta de elegância , em relação ao
que a casta permite alcançar. De qualquer forma , é um vinho preparado
para se beber já e com bom proveito.
15 Real Companhia Velha Regional
Terras Durienses Quinta de Cidrô
Touriga Nacional tinto 99 (1.450$)
- Muito boa cor, granada, com reflexos violáceos. Limpo, mostra fruta
vermelha no nariz, escondida ainda
por detrás de madeira bem amansada. Vestígios interessantes de mineral e violetas. Bom equilíbrio no ataque de boca, com pronunciação tânica evidente, mas sem agredir. No
sabor final, surge alguma adstringência e o vinho mostra-se unidimensional , embora com traços de
morango bem definidos. A casta permite ir mais longe.
16 Real Companhia Velha Regional
Terras Durienses Quinta de Cidrô
Touriga Francesa tinto 99 (1.450$)
- Cor granada profunda, retinta e fechada. No copo, revela viscosidade
acentuada. Nos aromas, aparecem
particularmente amoras e groselhas,
típicas da que é uma das castas mais
emblemáticas do Douro. Há ainda no
nariz uma impressão de frescura vegetal que torna o vinho apetecível. Os taninos estão ligeiramente pronunciados
em aresta ainda urn pouco dura na
entrada na boca. No final, ficam as
groselhas frescas, num conjunto com
persistência considerável.
17 Companhia das Quintas DOC
Beira Interior Castelo Rodrigo Quinta
do Cardo tinto 99 (800$)- Cor rubi
limpa com toque lilás, denunciando
a presença de boa madeira e complexidade. Nariz acentuadamente
mineral, com notas de ameixa, num
conjunto aromático intenso. No ataque de boca , está tudo bem integrado e com bom balanço. O final resul-

64- REVISTA DA ORDEM DOS MÉDICOS - FÇVEREIRO/ MARÇO 2001

VINHOS

Inovar a oferta

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

ta gordo, untuoso e rico em compota
de fruta escura. Persistência inesperadamente longa. Um vinho que merece nota elevada, especialmente
quando confrontada com o preço.

17 Real Companhia Velha DOC
Douro Quinta dos Aciprestes tinto
99 (1 .395$) - Vermelho escuro mas
sem ser opaco, apresentando-se limpo. Nariz complexo, com fruta vermelha bem pronunciada. Toques de
ervas aromáticas, a sugerir esteva e
ainda canela. Entrada de boca aveludada, com tudo bem integrado. Na
continuação de boca, seria bom ter
encontrado um pouco mais de frescura, que o teria feito um néctar
mais vibrante. Mas, afinal, é um vinho para consumo imediato e, nesse
sentido, é de dar os parabéns à Real
Companhia Velha por um produto
que tem vindo a consolidar uma carreira notável, tal como toda a equipa
de enologia e viticultura. A boca termina num agradável e persistente de
fundo de frutos silvestres. Boa relação qualidade/preço.
17. D. Maria A. Ferreira DOC Douro
Peso da Régua Granja tinto 98
(1.250$) - Cor vermelha profunda,
com toque violeta. Aroma semelhante ao Paço do Monsul, com componentes verdes mais pronunciadas.
Na boca, sempre equi librado, apresenta-se feminino, muito redondo e
bem trabalhado, de forma a corresponder à maioria dos palatos.
17,5 D. Maria A. Ferreira DOC Douro Peso da Régua Paço do Monsul
tinto 98 (1.250$) - Boa cor rubi,
crista lino no copo. No nariz, fruta
madura confitada, surgindo violetas,
rosmaninho e esteva, num conjunto
muito agradável. Perfeito na entrada
de boca e, na continuação, também
surpreende pela complexidade. Está
cheio e explode em nuances no final
de boca . Um vinho a comprar às caixas e a guardar zelosamente. Para o
preço, é seguramente um bom investimento.
Alberto Augusto Leite
Rua Passo Alegre, 868 - 936
4150-574 Porto
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