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EDITORIAL

J. Germano de Sousa
Prof. Doutor António Correia de Campos é o novo
Ministro da Saúde.
Conhece bem o sector
que tutela desde 3 de Julho . O seu
notável curriculum profissiona l e
académico, os diversos traba lhos
que tem desenvolvido no sector,
as dezenas de estudos publicados,
a participação frequente em con gressos e debates ligados à saúde,
fizeram dele um profundo conhecedor da realidade portuguesa
nesta área e tornaram -no bem conhecido da maioria dos méd icos.
A sua especialização levou-o aos
Estados Unidos, onde adqu iriu indispensáveis conhecimentos sobre
outros mundos da Medicina.
É assim justificada a expectativa
que a sua chegada
ao Governo despertou junto .das
diferentes associações profissionais ,
pois raras vezes a
pasta da saúde foi
entregue a quem a
co nh ece tão em
porme nor, sendo
por isso grande a
expectativa e
maior a responsabilidade do novo
Ministro . Não se espera pois que
demore tempo a inteirar-se dos
dossiers nem a informar-se daqu ilo que conhece em pormenor e
discute há tantos anos.
Do lado da Ordem dos Méd icos
fica a justificada esperança que
seja possível acelerar a reso lução
de questões que aguardam solução urgente e a esperança de, em
conjunto, reali za r um trabalho positivo. A saúde não pode continuar
ad iada . Sem reformas não é difíci l
prever o avolumar de problemas e
a ruptura em muitas áreas.
Como os seus antecessores, pode esperar desta Ordem e dos seus
dirigentes toda a disponibilidade e
apoio na busca das melhores soluções para os múltiplos problemas
que afectam a Saúde em Portuga l,
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os quais terão de ser real izados
com os méd icos, pois sem eles ou
muito menos contra eles não será
possível levar a bom termo tão ingente tarefa .
Professora Doutora Manuela Arcanjo cessou funções
como Ministra da Saúde
vinte meses depois de ter
chegado ao Governo.
Não quero dei xa r de em meu nome e em nome dos dirigentes da
Ordem dos Médicos a sa udar e sublinhar as excelentes relações que,
independentemente de saudáveis
divergências , foram sempre mantidas entre a Ordem dos Médicos e
o Ministério.
Para a l ém de
uma permanente
disponibilidade para debater e procurar resolver as inúmeras questões
que afectavam a
vida da classe médi ca, demonstrou
sempre um enorme respeito e compreen são pelo papel fundamental e
insubstituível do
médico na solução
dos problemas que
afectam a Saúde em Portugal.
À Professora Doutora Manuela
Ar ca njo os no ssos desejos do
maior sucesso na sua vida privada
e profissional.
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Dignificar a missão
dos médicos de família
A o,.a Fátima Oliveira é especialista em Medicina Geral e Familiar e
directora do Centro de Saúde dos Carvalhos há 18 anos. Por decisão
do CRN da OM está a efectuar um levantamento para avaliar a satisfação profissional dos médicos da sua especialidade nos Centros
de Saúde da sub-região de saúde do Porto. Por Nina Figueiredo

A

realidade que se vive nos
Centros de Saúde é dramática desde que estes "abriram
as portas a um número infinito de inscrições", diz-nos a Dr" Fátima Oliveira, médica de família e directora do Centro de Saúde dos Carvalhos. A especia lista alerta para a
divu lgação de orientações que levam, cada vez mais, os utentes a ins-

creverem-se no Centro de Saúde da
sua área de residência com direito a
atendimento, não sendo possível dar
uma resposta eficaz a um número indefinido de utentes. Os números são
ilusórios. "Do total de utentes inscritos num centro de saúde, há na generalidade, um número elevado, que
não tem médico de família, mas que
reclamam os mesmos cuidados".

6 - REVI STA DA ORDEM DOS MÉDICOS- ABRIL/ JUNHO 2001

A verdade é que os cuidados primários estão, em Portugal como em
todos os países, na base de qualquer
sistema de saúde e, portanto, há que
criar cond ições, a todos os níveis,
para o bom funcionamento das unidades que prestam esses cu idados.
Na opinião da Dr" Fátima Oliveira,
tal não se verifica no nosso país.
"Apesar de todas as dificu ldades,

CAPA
Medicina geral e familiar

gosto da minha actividade e considero a especialidade de Medicina Geral
e Fam iliar atraente, no que ela representa na sua essência". "Somos nós,
os médicos de família que estamos
na comunidade, em inter-relação
com ela, que conhecemos e avaliamos os seus problemas", sustenta a
directora do Centro de Saúde dos
Carvalhos, esclarecendo que "os cuidados secundários têm um tipo de
atendimento mais pontual e em situações muito específicas, mas são os
cuidados primários o primeiro patamar e aqueles que prestam um tipo
de cuidados mais personalizado e
continuado".

Condições de trabalho
pouco atraentes
O que se verifica na maioria dos Centros de Saúde e que, na opinião da
especialista, constitui um grave problema para os profissionais desta especialidade, são os designados
"utentes a descoberto". Não têm médico de família, mas estão inscritos e
aparecem indiscriminadamente. "O
médico de família, que devia estar a
gerir uma lista de 1500 utentes, está
com um número de inscritos muito
superior a esse, e ainda tem que
atender muitos outros que não fazem
parte da sua lista". Resultado, a função do médico de família resume-se,
hoje, "a um atendimento sucessivo
de utentes". Não há disponibilidade
para se actualizar, nem para introduzir outras actividades necessárias à
vigilância dos utentes da sua lista.
"1500 já é, por si, um número complicado de gerir", alerta a Dr'l Fátima
Oliveira, "contudo, se o médico de
família se concentrar na sua lista,
consegue fazer um trabalho satisfatório de acompanhamento dos utentes,
no que se refere, sobretudo, à vigilância dos grupos vulneráveis e de
risco, como é o caso das crianças, os
adolescentes e os idosos".
Mas a realidade actual da Medicina Geral e Familiar é bem diferente
desta e é raro o serviço de saúde que
atende o número de utentes para o
qual está preparado, a nível de estruturas físicas e de recursos humanos.

·Mais médicos a trabalhar, solucionaria grande parte da situação. O problema é que, neste cenário, os recém-licenciados que passam, durante o Internato Geral, pelos Centros de
Saúde, não ficam atraídos pela actividade. "Naturalmente", diz a Dr'l
Fátima Oliveira, "são horas de atendimento contínuo, sem disponibilidade para diversificar a actividade com
outras tarefas que seriam necessárias - e os internos têm essa noção para prestar um bom serviço aos utentes e obter satisfação profissional".
As próprias instalações físicas dos
Centros de Saúde "deviam ter mais
dignidade", o que também "não atrai
os profissionais que estão a decidir a
sua especialidade". A situação é tanto
mais dramática quanto mais se sente
a necessidade de formar especialistas
em Medicina Geral e Familiar.

Política de incentivos
com reservas
A Dr'l Fátima Oliveira comenta as
medidas que o Governo sugere para
fixar os médicos nas zonas mais carenciadas do país, e que passam pela concessão de diversos incentivos,
que não apenas financeiros. "Pode
ser uma motivação para alguns profissionais, mas eu coloco algumas
reservas", observa. "Primeiro dignifiquem o trabalho do médico de família e, depois, aqueles que saem
das faculd ades já se podem encaminhar para esta especialidade". Porém, a directora da unidade de cuidados de saúde dos Carvalhos, questiona: "Se os incentivos são para deslocar médicos, mas não de zonas onde estes façam falta, eu pergunto, de
onde é que os querem tirar, onde é
que há médicos a mais?".
O que também não ajuda, na perspectiva da especialista, é a falta de
pessoal admin istrativo e auxiliar em
muitos Centros de Saúde. "Existem
em número insuficiente. Mesmo o
pessoal de enfermagem foge um
pouco do trabalho nos Centros de
Saúde e prefere, muitas vezes, a carreira hospitalar, porque lá encontram
outras condições de trabalho" .
Após questionar muitos dos seus
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colegas de especialidade, nas visitas
que está a efectuar aos Centros de
Saúde da zona do grande Porto, a
Dr'l Fátima Oliveira conclui, com alguma tristeza, que "há um mal estar
generalizado, um sentimento de frustração por parte dos médicos, que
não conseguem responder com eficácia a tantos atendimentos sucessivos, e isso está a prejudicar médicos
e utentes". Uma série de factores
contribuem, na opinião desta médica
de família, para o agravamento da situação. Além dos que já salientou,
há a acrescentar a relação entre os
profissionais e os utentes. Estando os
Centros de Saúde inseridos na comunidade, existe uma maior intimidade
entre utentes e profissionais. Não seria isso negativo, não fosse - explica
a Dr'l Fátima Oliveira - a falta de
sensibilização dos utentes que "não
sabendo como utilizar correctamente
os serviços de saúde, ali se deslocam
a quaiRuer pretexto, fazendo exigências, confrontando os médicos,
quantas vezes agredindo-os verbalmente e não só". "Os hospitais estão,
por razões óbvias; mais sa lvaguardados deste excesso de ·proximidade,
que resulta num maior desgaste para
nós, médicos", explica . "Há , ainda,
um certo clima de suspeição em relação aos médicos, causado por notícias de casos pontuais, que provocam um progressivo desgaste na
imagem dos médicos, e que leva os
utentes, hoje em dia, a julgar levianamente o cumprimento e a responsabilidade do médico e a promover
uma intolerância que dificulta qualquer esclarecimento, fazendo acusações graves. Tudo isto, quando temos por certo que a boa relação médico-utente está na base de qualquer
tratamento eficaz, conclui.
Quando se veicula a mensagem ao
utente "Vá ao seu Centro de Saúde,
inscreva-se!", "há que pensar que é
necessário sensibilizá-lo para outras
questões". Deve começar na escola
uma educação para a correcta utilização dos serviços de saúde, "que
ajude a estabelecer um equilíbrio
mais adequado entre a noção de direitos e deveres que em muito contri buiria para melhores serviços".

CAPA
Medicina geral e familiar
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Investir na gestão
dos serviços de saúde
O Dr. Rui Nogueira é médico de família no Centro de Saúde Norton
de Matos, em Coimbra. Enquanto especialista em Medicina Geral e
Familiar considera que é cada vez mais pertinente o investimento
numa gestão eficaz dos Centros de Saúde. Por Nina Figueiredo

inda fa ltam recursos técnicos
e humanos nos Centros de
Saúde. Mas, tão ou mais urgente, seria pensar numa
correcta gestão de todos esses recursos. Assim se podia resumir a conversa com o Dr. Rui Nogueira, em
que manifestou a sua preocupação
com algumas questões que afectam
o bom desempenho dos médicos de
família.
É difícil identifica r onde começam
os problemas da Medicina Geral e
Familiar em Portugal, mas a falta de
profissionais nesta especialidade ou
"a sua má distribuição geográfica
deixando cidadãos sem médico" é,
sem dúvida, uma questão que preocupa a todos. "Há uma evolução do
número de médicos nos últimos anos
na carreira médica hospitalar e, em
paralelo, uma enorme escassez de
médicos de família , o que revela uma
grande lacuna na planificação e gestão dos recursos humanos", exp lica o
Dr. Rui Nogueira . Isto acontece sabendo que são estes profissionais
que necessa riamente "devem estar
conven ientemente distribuídos tendo
em conta as características geo-demográficas", porque são eles que
prestam os cu idados de saúde essencia is, que estão perto da população,
diagnosticam e tratam os seus principais problemas de saúde.
Ao mesmo tempo que vão faltando
os médicos de família, o especial ista
lembra que "vai crescendo o número
de consu ltas e atendimentos nos
SAP's dos Centros de Saúde" . "O vo-

A

lume de atendimentos por médico
torna-se incomportável" em determinadas unidades e afecta o trabalho
dos médicos de família. A verdade é
que a campan ha do cartão de utente
leva cada vez mais pessoas aos Centros de Saúde, sem melhoria da organização e aumento de recursos. "Vai,
desta forma, aumentando o desgaste
dos profissionais", observa .
Pior ainda, o número existente de
médicos de família indicia que estes
estão concentrados, maioritariamente, no mesmo grupo etário, o que
preconiza uma situação de saída
massiva do activo dentro de muito
poucos anos. "Vai ser dramático o
número de reformados nessa altura",
salienta o Dr. Rui Nogueira . "Outra
situação que devia ter sido atempadamente resolvida porque esses dados estão identificados há muito
tempo".
Sabendo que um médico leva entre 11 a 14 anos até concluir a sua
formação , torna-se "urgente abrir as
portas a mais alu nos nas Faculdades
de Medicina de forma progressiva e
planeada", refere o especialista,
acrescentando que "o numerus c/ausus nestas instituições de ensino tem
sido largamente debatido, já que
constitui um entrave à solução do
problema".

Médicos mal distribuídos
pelo país
Em relação aos médicos de família
que estão no activo coloca-se o pro-
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blema de, não existindo em número
suficiente, estarem ainda, mal distribuídos pelo país, agravando a situação das zonas carenciadas. A solução desta distribuição desigual não
passa, na opinião do Dr. Rui Nogueira, pelas motivações que o Estado
está a pensar oferecer aos médicos
para se fixarem nas localidades onde
são mais necessá rios 'Tudo são hipóteses para tentar encontrar uma
solução, mas aqui corre-se o risco,
por exemplo, de estar' iil criar uma situação de desigualdade em relação
àq ueles que já estão estabelecidos
nesses locais" . E interessa saber
também como são definidas as zonas
carenciadas: são as periferias das
grandes cidades? Na sua perspectiva, seria mais sensato, apesar de não
ser uma resposta a curto prazo, começar por "orientar para a Medicina
Geral e Fam iliar, aqueles que se estão a formar".
Nos Centros de Saúde, diz o Dr.
Rui Nogueira "faltam muitos outros
profissionais, além dos médicos de
família" . "Andamos, permanentemente, a perder tempo com pequenas tarefas de apoio, que não deviam
ocupar os médicos, quando temos
doentes pa ra atender", refere. Para
libertar os médicos dessas pequenas
tarefas seria necessário mais pessoal
auxiliar e adm inistrativo.
Outras questões , como a falta de
recursos técnicos, sobretudo para
exames auxi liares de diagnóstico,
preocupam igualmente quem exerce
Medicina nos Centros de Saúde. "Há

inúmeros exames que o doente devia
fazer no próprio Centro de Saúde,
sem se perder tanto tempo e melhorando o acesso ao doente", observa.
E acrescenta: "Porque é que não se
fazem colheitas de sangue, electroca rdiogramas, ecografias, endoscopias digestivas, etc. nos Centros de
Saúde, mesmo mantendo os acordos
com entidades convencionadas?".
Segundo este especialista todos os
problemas que enunciou vão dar a
uma só questão - a gestão de recursos (financeiros, técnicos e humanos) dos serviços de saúde. "Conheço melhor a realidade dos Centros de
Saúde e creio que seria urgente tomar medidas para implementar uma
gestão mais eficaz dos seus recursos", sublinha.

Há uma má gestão
na Saúde
"Investem-se mais de 1000 milhões
de contos na saúde, por ano - e até
se podia gastar mais - mas não se
investe na gestão de acordo com o

aumento crescente desse financiado efectuado o levantamento da camento".
racterização geo-demográfica das
Os Centros de Saúde têm, ao nível
áreas dos Centros de Saúde, estabeda gestão, uma grande falta de autolecendo o número de utentes e as nenomia, dependendo das Administracessidades de cada unidade de saúções Regionais de Saúde e das Subde, bem como a capacidade em terRegiões de Saúde. "Não faz sentido • mos de recursos humanos e meios
que estejamos dependentes, mesmo
disponíveis, foram escolhidos, na Repara as questões mais práticas e que gião Centro, oito centros piloto (pelo
necessitam de resposta urgente, da
menos um em cada sub-região de
burocracia do Estado, exercida pelas saúde). Estas unidades vão experiestruturas distritais e regionais". "A mentar uma nova orgânica de funcioessas estruturas cabe o papel de namento que visa acabar com a falta
pensar, elaborar e executar as medi- de autonomia financeira e adminisdas políticas de saúde mas alguma trativa, atenuando a estrutura buroestá a mais", acrescenta.
crática, vertical e corporativa que esO problema da gestão dos Centros tá instalada na gestão destes servide Saúde parece em vias de resoluços. "Os novos Centros de Saúde poção e consta, efectivamente, de um
derão ser uma evolução significativa
Decreto-lei com cerca de dois anos,
na organização dos cuidados de saúcujas medidas de implementação code primários se houver vontade polímeçam agora a ser anunciadas. tica em investir nesta área, aproxi"Aguardamos com expectativa o remando a gestão à produção dos sersultado das experiências dos chama- viços" Assim, espera o Dr. Rui Nodos Centros de Saúde de Terceira
gueira, que "este tipo de gestão seja
Geração, dotados de Personalidade
adoptado para todos os Centros de
Jurídica, que devem estar a funcioSaúde que sentem, diariamente, o
nar até ao final do ano". Após ter si - peso da burocracia" .
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Especialização ameaçada
O Dr. Luís Pisco é
presidente da
Associação Portuguesa
de Médicos de Clínica
Geral e director do
Instituto da Qualidade
em Saúde, dois cargos
que promovem a
qualidade dos serviços
de saúde e melhores
condições de trabalho.
Só assim se pode
incentivar a continuação
da especialização.
Por Sandra Nobre

urante 14 anos, o Dr. Luís
Pisco esteve a trabalhar como médico de família na
Foz do Arelho, onde era o
único médico. Seguiu muitas grávidas, viu as crianças nascerem, seguiu-lhes os passos, criou laços de
afectividade com os habitantes da
vila. "Há um clima de confiança que
nas grandes cidades é difícil de
manter. Nos meios pequenos não há
barreiras para se chegar aos médicos e o relacionamento diário que se
tem com os utentes é muito salutar", afirma.
Ser médico de Clínica Geral foi
uma opção que fez e nunca se arrependeu, embora tenha uma segunda
especialidade em Medicina do Tra-

D

balho: "Nunca consegui deixar de
fazer Clínica Geral porque é uma
coisa que eu gosto, transitoriamente
estou com fun ções de gestão mas
espero retomar a minha actividade
clínica" . Este não é um sentimento
muito comum nos dias de hoje, os
jovens médicos preferem apostar
numa especialidade hospitalar, mais
aliciantes e mais bem vistas do que
a Clínica Geral tantas vezes considerada uma especialidade menor.
"Não é nada simples ser médico de
família, temos o problema de trabalhar no ambulatório quando hoje os
hospitais são considerados os templos da sapiência e os locais onde
está a tecnologia, é isso que fascina
os profissionais e os doentes".

Dr. Luís Pisco: "Quanto mais informados estiverem os doentes, melhor. Provavelmente, no futuro os médicos vão

12 - REVISTA DA ORDEM DOS MÉDICOS- ABRIL/JUNHO 200 1

Apesar de subvalorizado, o médico de família é quase um enciclopedista pois aba rca uma série de conhecimentos de outras especialidades de forma a resolver a maior parte dos problemas apresentados pelos doentes, dar uma resposta adequada nos cuidados primários e remeter para as outras especialidades
os casos mais graves, o que obriga a
que haja uma boa articulação entre
os centros de saúde e os hospitais.
"O médico de família tem que ter
bem presente quais são as situações que são para ele resolver e que
totalizam cerca de 95% dos casos,
mas há os outros 5% que têm que
ser enviados atempadamente, com
uma informação clínica correcta, para o colega que está no hospital de
fo rma a ser resolvido de maneira mais rápida possível. O contrário
também se verifica porque determi-

nadas situações hospitalares já não
necessitam de internamento e o
doente transita para as consultas
externas e retorna aos cuidados primários".

Doentes cada vez
mais informados
Muitos doentes são remetidos para
os auto-cuidados, ou seja, numa fase estacionária da doença são-lhes
dadas todas as indicações sobre como reagir perante determinados sintomas e em que casos devem recorrer ao médico. Este é um passo importante para libertar os médicos de
família do excesso de serviço. "Antigamente era muito comum o recurso
a «mezinhas» caseiras e com o tempo foi-se perdendo essa informação
e tornou-se um hábito as pessoas dirigirem-se imediatamente às urgências e aós centros de saúde. Os auto-cuidados são informações que as
pessoas devem ter sobre a sua saúde e que podem ser benéficos para
si próprios e para os serviços", sublinha .
O Dr. Luís Pisco é de opinião que
a Internet pode desempenhar um
papel fundamental nesta "cultura de
informação" a que os doentes devem
ter acesso. "Quanto mais informados
estiverem os doentes, melhor. O problema é que nem toda a informação
que está disponível na Internet é correcta. Provavelmente, no futuro os
médicos vão poder orientar as pessoas para os sites mais relevantes".
Os auto-cuidados podem ser decisivos no processo de revitalização da
Medicina Geral e Fami liar, uma especialidade envelhecida e, por isso,
ameaçada. "Um dos grandes problemas da Clínica Geral é que as pessoas estão a ver a idade a avançar,
são cada vez menos os médicos em
funções e cada vez há mais trabalho, essa é uma das razões pela qual
os clínicos gera is se sentirão tão
preocupados quanto ao futuro". Por
outro lado, os especialistas hospitalares "triplicaram nestes últimos 20
anos", registando-se uma inversão
em relação às necessidades das populações. "Não tem havido um pia-

neamento correcto. É preciso reverter a situação e para isso tem que se
dignificar a carreira e criar condições
de trabalho para atrair novos médicos. Os incentivos à fixação dos médicos criados pelo Ministério são um
passo nesse sentido, mas não basta".

A qualidade da saúde e
as condições de trabalho
O Dr. Luís Pisco é director do Instituto da Qualidade em Saúde e presidente da Associação Portuguesa de
Médicos de Clínica Geral, duas entidades distintas mas que se complementam nos seus interesses, para
isso a experiência de ambulatório do
médico fazem dele um intermediário
entre as necessidades da classe e o
Ministério da Saúde.
O Instituto da Qualidade em Saúde é uma instituição do Ministério
formada há dois anos e que actua ao
nível da vertente organizacional. "O
objectivo é ajudar os profissionais
individualmente e as instituições em
geral a melhorarem o seu desempenho e a prestarem melhores cuidados aos doentes, criando instrumentos e metodologias que os possam
auxiliar nessa tarefa", explica. Por
seu turno, a Associação Portuguesa
de Médicos de Clínica Geral é uma
associação de "carácter técnico-científico", que promove cursos de
actualização, encontros, congressos,
e que "desenvolve um trabalho importante na defesa do perfil do médico de famíli a, dos princípios que regem a especialidade e da sua organização". É principalmente o futuro
da especialidade que está em causa:
"Estamos a atravessar uma fase de
instabilidade e o nosso futuro passa
pelo bom funcionamento do Internato Complementar de Clínica Geral,
de forma a atrair médicos jovens e
de lhes conferir uma boa preparação, caso contrário o nosso futuro
está muito comprometido" .. . Para o
médico, o desempenho das suas
funções, quer no Instituto, quer na
Associação, têm em vista o mesmo
fim : "a qualidade dos serviços prestados e cond ições de trabalho para
os profissionais".

REVISTA DA ORDEM DOS MÉDICOS- ABRIL/ JUNHO 2001 -

13

CAPA

Medicina geral e familiar

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

·-

Dr. Mendes Leal: "O orgu lho de ser médico conquista-se com a coragem de ser clínico geral e

O Colégio de Medicina
Geral e Familiar
O Dr. Mendes Leal é o Presidente do Colégio de Medicina Geral
e Familiar. É ele quem ouve as aspirações da classe e quem
tenta dignificá-la ainda mais, tentando responder às aspirações
dos médicos que, como ele, conhecem bem a especialidade que
exercem. Por João Paulo da Cunha
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seus defeitos são corrigidos e se publica a Portaria 444 N80". É segundo esta que se cria o Internato Complementar e são adm itidos os pri meiros Internos.
Assim sendo, e pelos factos atrás
descritos, diz ser "um dos mais velhos e mais antigos nesta especia li dade". Em relação à equ ipa com
quem trabalha no Colégio, "foram
escolhidas pessoas com esta especial idade e exercício prático no Norte, Centro e Sul do país".
Quanto à responsabilidade de estar à frente do Colégio desta especial id ade, é grande. "É o Colégio
com maior número de médicos da
Ordem. Temos cerca de quatro mil
especialistas, e temos de dar satisfação às aspirações da classe cumprindo o que prometemos no Manifesto da nossa Candidatura: "O orgulho de ser médico conqu ista-se
com a cotagem de ser clínico gera l e
médico de família" sendo para tal
absolutamente necessário ter conhecimento do que se passa . Somos
todos pessoas de trabalho e não somos uns teóricos; somos conhecedores da realidade" . E qua l é essa
rea lidade?

O cenário actual
da especialidade

oi uma eleição bastante disputada, a que escolheu o
Dr. Mendes Leal para a Presidência do Colégio de Medicina Geral e Familiar. Pessoal mente, o facto de ter sid o eleito foi
muito importante, não fosse ele um
dos responsáveis pela criação da especialidade em Portugal. "Mesmo
antes do Decreto-lei 310/82, contrariamente ao que muitos pensam.
A génese da especialidade surgiu
quase três anos antes com a Portaria 357/80, sendo Secretário de Estado o Dr. Costa e Sousa, que colabora na sua revisão e em breve os

F

"Ninguém que esteja atento à 'res
(coisa) pública' e seja honesto e in dependente, ignora o desencanto,
mesmo desalento, com que nós os
especiali stas de Medicina Gera l e
Familiar avaliamos criticamente os
últimos anos e projectamos o futuro .
Efectivamente o poder in quinou uns
quantos, transmutou os ideais de
outros, denunciou em terceiros o
que sempre fora a sua ambição individual sob a capa do bem comum
da Agremiação que diziam servir",
acusa o Dr. Mendes Leal traçando
um cenário de desilusão para a especia lidade.
"Da parte das entidades oficiais, e
concretamente de algumas pessoas
no Ministério da Saúde, existe uma
posição que já correspond ia à mesma posição que essas mesmas pessoas ou os seus colegas anteriores

tinham quando nasceu a carre ira e o
exercício da Medicina Geral e Fami liar. Sentiram como que disputados
os seus lugares e foi-lhes difícil aceitar toda essa perspectiva nova que
nascia do tipo de assistência 'personalizada' que era feita ". Para evitar
que os seus lugares fossem ameaçados, essas pessoas tomaram decisões por forma a evitar essa situação . "Duas machadadas muito bem
dadas! ". Por um lado, transformaram os Institutos de Clínica Gera l instituições de prestígio nacional e
estrangeiro na formação de médicos
nessa especialidade - em Institutos
de Qua lidade, mas como estes passam a abranger todo o exercício da
Medicina, deixa m de privilegiar a
forma ção específica, a formação
contínua e a investigação na Medicina Geral e Familiar, mesmo continuando a controlar os Internatos
Complementares .
Por outro lado, criaram os Centros
de Saúde de Terce ira Geração, "onde pretenderam transformar uma
estrutura que podia ter os seus defeitos, mas que era baseada numa
estrutura normal de uma pequena
empresa com uma gestão por objectivos numa pretensa nova gestão
ma is descentralizada , mas efectivamente mais concentrada e desequilibrada". Aqui, sublinha o Dr. Mendes Lea l, "nem tudo o que é moderno é bom". A sua experiência de
Gestão de Empresas nacionais e em
grupos internaciona is de ma is de
dez anos, em que a formação técnica autorizam-no a declarar que a
gestão bicéfala que tentaram aplicar
é uma gestão impensável em qualquer empresa". Para além destes
dois pontos, ainda tinham a intenção de alterar o exercício da Medicina Geral e Fami liar, retirando- lhe
a sua responsabilidade curativa,
preventiva e promocional pela saúde
das pessoas que estão inscritas na
sua Li sta no evoluir da vida dessa
pessoa dentro de uma família e em
determinada área geográfica .
Os Centros de Saúde de Terceira
Geração permitem que "as pessoas
passem a estar inscritas num conjunto de méd icos, e não num méd i-
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pretende de forma alguma desculpar
os médicos que não procedam bem .
"Nesses casos, têm de ser responsabilizados. Porque, actualmente, na
Medicina Geral no Serviço Nacional
de Saúde sentimo-nos "usados".
Tentaram tirar proveito da nossa independência para nos esterilizar para nos massificar, tornando-nos anoréxicos culturais, consumidores compulsivos de linhas curriculares, conformistas do politicamente correcto,
dóceis para trabalhar, aliviando o
trabalho dos outros especialistas" .

Médicos estrangeiros
e a informatização
co, o que não só dilui a responsabilidade, como obriga a que as pessoas
não tenham o seu médico, mas
aquele que se encontra no Centro na
altura, passando assim a haver os
mesmos problemas e o mesmo tipo
de atendimento que existe no atendimento hospitalar". Este aspecto,
conjugado com a gestão bicéfala,
trouxe problemas, que se agravam,
sempre existem tentativas de apropriação do acto médico, como se
tem verificado nos últimos tempos,
"nomeadamente a partir do momento em que os enfermeiros quiseram
ter consultas de enfermagem - que
não existem, porque o acto de consulta é um acto médico. Se os enfermeiros querem ser médicos, tirem o
curso, e nessa altura, se forem aceites pelos seus pares e se forem sujeitos a concursos como nós, poderão fazer consu lta". Daí que considere difícil para o novo modelo de
Centros de Saúde o seu funcionamento e atendimento sem médicos
na estrutura, por exemplo do Serviço
de Cuidados Comunitários e Continuados. Em relação à nova proposta
de Manuela Arcanjo, o Dr. Mendes
Leal confessa não ter lido ainda todo
o texto, mas em princípio, "tudo o
que seja fazer com que haja mais
honestidade na prestação de serviços no Serviço Nacional de Saúde é
bom, mas temos de ter em conta
que o problema não está só nos médicos, está por exemplo, nos administrativos". Uma posição que não

A contratação de médicos estrangei ~
ros possível através na Directiva Comunitária 93, "tem de ser feita, mas
com os mesmos cuidados que é feita quando nós, médicos portugueses, vamos trabalhar para o estrangeiro. Tenho doentes que têm ido à
urgência hospitalar, são atendidos
por médicos estrangeiros e que realmente não sabem o que os médicos
lhes disseram" . Ao procurar-se encontrar solu ções para corrigir erros
feitos pela má gestão de recursos
humanos que se verificou e que se
verifica, devia-se potenciar as capacidades de formação. "Não se conseguindo pessoas para fazer, vai-se
voltar a ter uma medicina meramente cu rativa , que se assemelha muito
à medicina das Caixas". O mais espantoso, sublinha o Dr. Mendes
Leal, é que essas soluções sejam
adoptadas sem conhecimento dos
médicos, não ouvindo as pessoas
que estiveram na génese deste tipo
de atendimento , "dificultando a capacidade de actuação dos médicos" .
Actuação ainda mais difícil devido à
burocracia que enfrentam, e à falta
de informatização dos serviços, que
o Dr. Mendes Leal diz ser uma verdadeira anedota. "Acreditei no Sr.
Primeiro Ministro e na Sra. Ministra
quando disseram que a paixão deles
era a informática" . Mas acreditou
por pouco tempo, sobretudo quando
tentou "entrar no sistema" e lhe pediram 150 mil escudos pelo software necessário para trabalhar no

seu computador pessoal, e quandÕ
ficou a saber que computadores "só daqui a dois anos" . É pena que
nem todos possam ter acesso à informática, dando o Dr. Mendes Leal
o exemplo do Hospital Fernando da
Fonseca - Amadora-Sintra, onde a
informatização dos serviços é uma
realidade.

O futuro
A aposta é na formação e, sobretudo, fazer com que exista de novo investigação na área cte Medicina Geral e Familiar. Algo que se perdeu
nos últimos anos. Quando o Dr.
Mendes Leal chegou à presidência
do Colégio, teve de começar do zero,
"porque praticamente ninguém nos
passou a pasta e entrar dentro dos
problemas que se punham, nomeadamente no campo da formação, levaram muito tempo. Havia que
tratar de muitos processos para dar
parecer e de facto, isso consumiu-nos muito tempo que nós pensáva mos ocu'par na audição dos colegas.
E é isso que nós neste momento estamos a preparar: uma página na Internet para ouvirmos os colegas, para eles se poderem expressar. Estamos a preparar um grande Fórum
para discutirmos, durante vários
dias, a nível nacional, alguns dos
problemas com que nos iremos deparar de futuro precedendo e preparando a 1a Assembleia Geral do Colégio - e não podíamos fazê-lo antes,
porque não sabíamos qual era a política que iria existir".
O objectivo, de futuro, é ter coragem de ouvir directamente cada vez
mais os médicos de Medicina Geral
e Familiar para poder exercer um
certo Jobbying que defenderá os interesses dos profissionais. "É preciso ter a coragem de proclamar que é
necessária a mudança , mas a mudança autêntica, a que adapta os
meios e os processos circunstanc iais
sem atraiçoar a essência técnica e
ética do exercício profissional, do
acto médico em Medicina Geral e
Familiar". Um "grito de independência" para que esta especial id ade
possa ser ainda mais respeitada.
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O Dr. José Luís Gomes,
Vice-presidente da
Secção Regional Sul da
OM, considera que a
carreira de Medicina
Geral e Familiar é a
porta de entrada para o
SNS e o seu pilar de
suporte. Mas há
problemas para resolver.
Por João Paulo da Cunha

pesar de considerar que a
carreira de Medicina Geral e
Familiar é o pilar de suporte
do Serviço Nacional de Saúde (SNS), o Dr. José Luís Gomes- Vice-presidente da Secção Regional Sul
da OM, chefe da representação portuguesa na UEMO - Union Européene
de Medicins Omnipracticiens, e chefe
de serviço do Centro de Saúde do Barreiro - sublinha que "de qualquer maneira, os pilares estão um bocado
gastos, porque há uma deficiência
muito grande de médicos de família,
a nível de todo o paÍs" . É esta a razão
que o leva a defender a aposta mais
nesta especialidade, de forma premente. "O próprio Ministério reconhece esta situação". Para já, não há dificuldade em conseguir médicos de família para os Centros de Saúde. "Pelo
menos para já, não há esse problema,
mas a curto prazo vai haver, porque
muitos médicos vão chegar à idade
da reforma, e não tivemos tempo de
formar novos médicos. O Ministério
vê com bons olhos que a especialidade passe de 3 para 4 anos, o que pode em parte resolver o problema, mas
de qualquer maneira , os médicos só
devem fazer parte dos quadros dos
Centros de Saúde depois de obterem
o título de especialista." O risco de
não existirem médicos de família já
existe há muito tempo e urge resolver
esta situação, que aliás é comum
noutras especialidades.

A

A solução para a falta de médicos
pode passar pelo aumento de número
de vagas que abrem por ano. "É necessário que assim seja. Não é admissível que os alunos tenham de ir para
faculdades estrangeiras, para cursos
em que não sabem que futuro terão,
quando por cá, o curso de Medicina
se mantém igual. Acho um disparate
completo, quando ainda por cima
temos de importar médicos". Mas a
questão da importação de médicos
não é apenas portuguesa, também o
Reino Unido tem recorrido a médicos
estrangeiros para colmatar essa carência.
O Dr. José Luís Gomes não recusa
a existência de Faculdades de Medicina privadas, desde que não ultra"
passem o número já existente e defende "o aumento do numerus clausus". O problema é o tempo de formação e a substituição dos médicos
que entre.tanto vão sa indo. Um problema de défice complicado de resolver. "Será resolúvel?" - é a questão
que o Dr. José Luís Gomes deixa em
aberto. Como médico de Medicina
Geral e Familiar denuncia a dedicação por parte dos médicos a áreas do
saber cada vez mais restritas, "empurrando os conhecimentos gerais da
sua competência para os médicos de
família, o que se traduz numa sobrecarga de trabalho e aumento de responsabilidade" . Outro problema é a
existência de demasiada burocracia ,
que na carreira de Medicina Geral e
Familiar é excessiva. Provavelmente
para simplificar áreas administrativas,
burocratizaram a actuação do médico. "A título de exemplo posso referir
que sobre a minha secretária tenho
18 ou 19 modelos de impressos para
resolver diversas situações, para os
exames complementares de diagnóstico, dois modelos de receitas, impresso para as ambulâncias, táxis,
termas ... Enfim , papéis a mais".
"No início da carreira houve uma
tentativa de subalternização dos médicos de Clínica Geral por parte das
instituições hospitalares, porque a
grande maioria dos médicos não era
especialista e a carreira não estava
estruturada como a conhecemos hoje.
Não éramos mais do que a continua-

ção dos Serviços Médico Sociais" .
Hoje em dia, a situação é diferente, e
os médicos são especialistas reconhecidos pela OM, o que sucedeu a parti r do momento em que começou a
haver um maior conhecimento da
própria carreira, embora alguns médicos mais tradicionalistas continuem
"a mandar os doentes ao médico da
Caixa, em parte para diminuirem os
seus gastos e se os exames forem
pedidos nos Centros de Saúde os custos não lhes são imputados". Mas
hoje em dia, são apenas estes casos pontuais que ainda geram algum
atrito entre médicos hospitalares e
médicos de família. "E nesta matéria,
muito se deve à conjugação de esforços dos colegas que têm passado pela Ordem e pelo Colégio da especialidade".

O futuro da
especialidade
A Medicina Geral e Familiar é uma especialidade "com muito futuro, até
porque é o pilar de suporte do SNS, e
se se mantiver a ideia do médico de
família é o responsável pelas situações de saúde e de doença dos seus
utentes, penso que é uma especialidade com futuro. E nesta matéria
existe consenso em aperfeiçoar a prática nesta área da Medicina" . Podemos divergir na metodologia a seguir,
mas o objectivo é o mesmo. Há também consenso relativamente a dois
pontos: "há excesso de burocracia
que é preciso eliminar e há um recurso excessivo dos doentes ao médico
de família".
"Hoje vai-se ao médico por tudo e
por nada , nem que seja só para encontrar alguém que esteja disposto a
ouvir aquilo que muitos doentes, especialmente os mais idosos, têm para
desabafar. Esta é uma situação social
que necessita de uma consertação de
esforços e essencialmente de uma mudança de mentalidades que creio deveras ser complicado conseguir. Por
isso conclui com algum optimismo
que este será mais um desafio "que
com o contributo de todos e, como
tem acontecido até agora, conseguiremos superar".
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A origem da Medicina

Papel Social do Médico
na Antiguidade
O público recon hecimento dos praticantes da arte de curar data
do século VIII a.C. A Ilíada é considerado o mais antigo texto em
que figuravam médicos. Por Ora. Maria Helena da Rocha Pereira

rofissão de médico, sabemo-lo hoje, está documentaa na Europa a partir do séc.
II I a.C., uma vez que aparece mencionada, juntamente com as
outras, entre as que eram exercidas
no Palácio de Pi los. Era o i-ja-te - palavra que em grego clássico, na sua
forma poética, ou na mais corrente
com outro sufixo, significará "tratar",
"curar".
Sendo assim, é mais um facto civilizacional que os Gregos herdaram
dos Micénios, seus antepassados, e
que faz recuar uns cinco séculos o
público reconhecimento dos praticantes da arte de curar. Ao dizer "cinco
sécu los", estou a colocar no séc. VIII
a.C., como é opinião preva lecente na
actualidade, a Ilíada, o ma is antigo
texto em que figuravam médicos. E
não só figuravam como ocupavam
posição social de destaque, pois os
dois irmãos com essa habilitação Podalírio e Macáon - contavam entre
os aliados de Agamémnon, rei de Micenas, que com ele combatiam no
cerco de Tróia. É mesmo a propósito
do ferimento de um deles, que obriga
a que o retirem do campo de batalha,
que se ouvem estas palavras memoráveis do rei de Creta (Ilíada XI. 514515): "Um homem que é médico va le por muitos outros, para extrair setas e aplicar remédios benfazejo".
Citei propositadamente os dois versos, e não apenas o primeiro, como é
habitua l fazer-se, pelo menos desde o
tempo de Platão, porque o segundo,
que os ed itores antigos tinham como

A

espúrio, - entendendo que restringia
as aptidões desses profissiona is, deve
corresponder à realidade dos primeiros tempos da sua actuação. Facto
esse que não diminu i o valor atribuído aos médicos, o qua l também se
exprime no poema pela linhagem que
os distingue: Poda lírio e Macáon devem o seu saber à circunstância de
serem fi lhos de Asc lépios, o qual era
de Apolo111 (Apóio, "claro inventor da
Medicina", como muitos séculos mais
tarde lhe chamarão Os Lusíadas) .
Esta ascend ência divina era a garantia da superioridade da arte. Note-se que Asclépios, directamente instruído pelo deus, era ainda tido por
mortal nos Poemas Homéricos. Dele
herdarão os filhos o saber e o patronímico. Eles serão, portanto, Asclépiades.
E aqu i se vão separar duas linhas
evolutivas diferentes. Por um lado,
Asclépios é um dos raros exemplos,
na religião grega, de um morta l que é
elevado, sucessivamente a herói e a
deus. Nessa conform idade, virá a ter
os seus templos próprios, que acabarão por se erguer às centenas em partes várias da Grécia, como loca is de
culto e de consu lta ao deus da saúde.
No santuário de Epidauro, o mais importante de todos, têm-se encontrado
inscrições que descrevem algumas
das curas operadas. Por outro lado,
são chamados Asclepíades e tidos
por descendentes directos de Podalírio (por via mascu li na, como acentuam os textos), os que fazem profissão da arte de curar. Ao mais célebre,
embora certamente não o primeiro,
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ao que ficou para a história como sinónimo do saber médico já era corrente atribuir essa origem no tempo
em que viveu . Lembremos, a esse
propósito, o que é talvez o mais antigo dos diálogos de Platão em que se
fa la de Hipócrates - o Protágoras no passo em que se encontram os dados principais da questão. A discussão oçorre entre um jovem ateniense,
também chamado Hipócrates, e Sócrates, que, ao perguntar-lhe com
que fim deseja ser discípu lo do famoso sofista de Abdera, lhe propõe este
exemplo (311b-c):
"- É como se te lembrasses de ir ter
com o teu homónimo Hipócrates de
Cós, dos Asc/epíades, pagando- lhe dinheiro para te ensinar. Se alguém te
perguntasse: 'Diz-me cá, ó Hipócrates, tu vais pagar um salário a Hipócrates a que título?' Que respondias?
- Diria que na qualidade de médico.
-Com o fim de vires a ser o quê?
- De ser médico" - respondeu .
Estas poucas li nhas mostram-nos o
alto conceito em que era tido o saber
de Hipócrates de Cós (os exemplos
mencionados a seguir, em relação à
escu ltura, são nada menos do que Fídias e Policleto) situam o médico
quanto à sua naturalidade (Cós) e à
origem (Asclepíade), supõem a prática do ensino e a respectiva remuneração.
São, portanto, factos que apontam,
por sua vez, para a trad ição da existência de uma escola méd ica, onde
pod iam aprender os que se destinavam a essa profissão. Provavelmente

I

!

reservada, de início, à transmissão do
saber no âmbito famil iar, estava manifestamente já aberta a outros nessa
altura.

O Juramento de Hipócrates
Será neste contexto que deverá inseri r-se um dos mais célebres e critos
médicos de todos os tempos, o Juramento de Hipócrates, pois contém os
preceitos essenciais da deontologia
profissional. Como escreveu Jacques
Jouanna, "neste texto que alia a elevação das ideias e a sobriedade da
forma, a moral pagil atingiu de uma
só vez o cume" 121 . Por isso, continua o
mesmo especialista de História da
Medicina Grega, foi integralmente retomado pelos cristãos, que se contentaram em substituir as divindades invocadas (Apoio Médico e Asclépios,
Higeia e Panaceia e todos os deuses
e deusas) pelo seu Deus. É, como todos sabem, uma suma tão perfeita
que continua na base dos juramentos
dos graduados em uso em vários países, incluindo o nosso. E, qualquer
alteração que se faça na sua deontologia, logo denuncia mudança grave
no paradigma de uma civilização.
Com o Juramento, que se completa com outros escritos, como o intitulado Lei, fica bem clara a existência
de escolas onde se fazem estudos
conducentes a uma profissão específica. Não fica, porém, esclarecida, a
exigência de qualificações legalmente
reconhecidas. Mas tudo parece indicar que a frequência de centros como
Cós ou Cnidos era uma condição de
preferência para a escolha no concurso ao lugar de médico da cidade.
comprovam-no, como observa G.E.R.
Lloyd 131 , as inscrições, pelo menos a
partir da época helenística. Note-se
que já no séc. IV a.C. existiam decretos honoríficos promulgados pelas cidades em honra dos vencedores:
"Médicos da cidade" ou "médicos públicos". Aqui temos um cargo que
apresenta algumas semelhança com
as práticas hodiernas (salvo que não
estavam instituídos hospitais ou centros de saúde onde ele se exerce em
conjunto), mas não na maneira de

proceder à eleição. Essa é completamente estranha aos nossos hábitos.
Efectivamente, era a Assembleia do
Povo, a Ecclesia, onde estavam representadas, naturalmente variadas
profissões, que procedia à escolha.
Mais uma vez, é um texto de Platão,
Górgias (514d-e) que o comprova.
Sócrates dialoga com Cálicles' 41 : "O
mesmo se dirá de todas as outras
coisas: por exemplo, se ambos decidíssemos candidatar-nos a ~m lugar
público como médicos competentes,
não deixaríamos de nos examinar
primeiro mutuamente. Pelos deuses,
dirias tu, vejamos que tal está Sócrates a respeito da saúde e se, além
disso, já curou alguém, escravo ou
homem livre. Eu procederia, certamente, da mesma maneira contigo. E, se não achássemos ninguém,
estrangeiro ou ateniense, homem ou
mulher, que tivesse recuperado a
saúde por nosso intermédio, então,
Cácicles, por léus, não seria verdadeiramente ridículo conceber uma
pretensão tão insensata?"
Mais do que especificar, sugerem-se aqui algumas das cond ições de
aceitação. Uma era a saúde do candidato, como prova da sua capacidade
de saber mantê-la; outra, o êxito da
sua terapêutica. Ao exemplificar com
alguns doentes (escravo ou livre, homem ou mulher, ateniense ou estrangeiro) eliminam-se muitos possíveis
equívocos que, com a tendência para
transferir para épocas passadas as
preocupações da nossa, chamaríamos discriminação social, de género
ou raça. De resto, a simples leitura de
obras do Corpus Hippocraticum, como os tratados das Epidemias, mostra que tais distinções não existiam .
Recordemos ainda um outro dado importante que nos é fornecido, casualmente, por um discurso do orador
Antifonte (IV.2.4 e IV. 2.5): ao médico não era imputada responsabilidade criminal, se o doente falecesse.
Estes médicos da cidade estavam,
portanto, até certo ponto, dependentes da arte oratória com que se exibissem . Essa circunstância expli ca que ·
se tenham redigido obras que ensinavam também a arte de refutar.

De resto, havia outras oportunidades em que o médico devia mostrar
publicamente a sua capacidade de
persuasão. Era numa outra forma de
recrutamento, a dos chamados médicos itinerantes, que ia de terra em
terra, por conveniência, ou para se
tornarem conhecidos, ou ainda para
observarem os climas e doenças loca is. O exemplo mais famoso deste
último tipo de interesses é o que nos
revela o tratado Ares, Águas, Lugares,
onde se contrastam os povos da Europa com os da Ásia, relacionando as
suas características e aptidões com a
influência do meio ambiente - tratado esse que, sendo uma das obras
mais célebres do Corpus Hippocraticum, é também o primeiro que se
ocupa de climatologia e de antropologia. Outras obras dessa colecção que,
aliás, pertencem a várias épocas,
descrevem os cu idados que o médico
deve ter com a sua apresentação e
vestuário, gestos, modo de falar e de
lidar com o doente, principalmente
em O consu ltório do Médico, Médico
e Comportamento.

A arte de curar
Se voltarmos um pouco atrás no tempo, mais precisamente às últimas décadas do séc. VI a.C., verificamos
que já então havia alguns lugares onde se aprendia a arte de curar e - a
darmos crédito à informação de Heródos151 - existia também o cargo de
médico da cidade. É no Livro III das
suas Histórias (cap. 129-138) que
ele conta o que se passou com Democedes de Crotona, que, tendo partido
da sua terra natal por dissidência
com o pai 161 , seguiu para Egin onde,
num ano, excedeu os outros médicos,
apesar de não dispor do material necessário, logo no seguinte passou a
médico da cidade, no terceiro ano foi
chamado para Atenas e, no quarto,
contratado por Polícrates de Samos,
dupl icando sempre o seu salário.
Mais tarde, já prisioneiro dos Persas,
é chamado por Dário para o curar de
uma luxação que o rei sofrera ao descer do cava lo e que os seus habituais
médicos egípcios só tinham consegui-
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do piorar, a ponto do doente não poder dormir durante sete dias e sete
noites. Depois de confessar, forçado pois tinha receio de não mais poder
regressar à Grécia - que tinha alguns
conhecimentos nessa matéria, Democedes aplica-os ao monarca, servindo-se de remédios gregos, e substituindo a força pela doçura. As múltiplas recompensas por esta cura compreenderam a oferta de uma grande
casa em Susa e o privilégio de se tornar comensal do rei . O regresso ao
seu país, esse só vem a consegui-lo
por ter curado também a rainha, cujo
apoio ardilosamente obtivera. Deixando estes e pormenores, atentemos somente na difusão do prestígio da Medicina grega, que da Itália do Sul se
estenderá à Pérsia171 , na mobilidade
social dos seus praticantes, segundo
os azares da fortuna, e nas características atribuídas à terapêutica helénica, que substituía a força pela doçura . Notemos ainda que, quer existisse
já ou não o cargo de médico da cidade, os grandes especialistas eram
atraídos como honorários elevados.
As mudanças políticas dos finais do
séc. IV a.C. alteram estes esquemas.
Efectivamente, a organização das cidades-estado é substituída pelos reinos em que o império de Alexandre se
fragmenta na época helenística . Agora são os diversos soberanos que
mantêm na sua corte médicos famosos e criam serviços clínicos dirigidos
por um archiatros. Por sua vez, as
populações gregas desses países passam a dispor de médicos dessa origem para o seu benefício, especialmente em Pérgamo e em Alexandria.
Lembremos que, nesta última cidade ,
acabava de ser criado o Museu, onde
se fa zia investigação e onde se destacavam grandes nomes nos diversos
ramos do saber (não esqueçamos
que, culturalmente e, sobretudo cientificamente, o Museu de Alexandria é
herdeiro e continuador da escola de
Aristóteles, cujo discípulos foram os
seus primeiros orientadores) . É aí que
se distinguem Herófilo, o criador da
frenologia, e Erasístrato, o fundador
da fisiologia .
É altura de perguntarmos o que se
passava em Roma, cuja aura come-

çava a impor-se a todo o mundo conhecido, lembrando-nos de que duas
das vitórias mais decisivas no alargamento da Res Publica, a queda, em
áreas opostas do Mediterrâneo, de
Cartago e de Corinto, são ambas de
146 a.C. O que sabemos é que, embora se notabilizem aí, mais tarde
médicos latinos, como Antonius Musa, o que ganhou fama por ter curado
Augusto com banhos frios e o enciclopedista Celso, pode dizer-se que, de
um modo geral, sucedeu neste campo o mesmo que em outras áreas do
saber, ou seja, entrou na Urbe a influência grega.
E, não obstante a oposição de figuras influentes, como Gatão-o-Antigo
(que proíbiu ao filho o aprendizado da
Medicina helénica), os primeiros clínicos gregos, cativos das guerras a
Oriente, começa m a chegar a Roma,
logo seguidos por homens livres, que
em breve recebem a cidadania . Passava-se isto no séc. III a.C.. Mas o
que era tratamento de excepção para
os melhores, como Archagathos do
Peloponeso - que se ocupava especialmente de ferimentos, pelo que era
chamado vulnerarius , embora mais
tarde o seu modo cruel de actuar lhe
tenha originado o apelido oposto de
carnifex181 - esse tratamento, dizíamos, veio a alargar-se.
De qualquer modo, a necessidade
de ter pessoas competentes para tratar o exército (ao contrário das cidades gregas, que na sua maioria não
tinham forças armadas em permanência, estas eram fundamentais na
manutenção e alargamento do Império Romano), levou a conceder especiais facilidad es e honrarias aos médicos. O facto verifica-se sobretudo a
partir do séc. I a.C. Assim, em 91,
Asclepíades chega a Roma e em breve se torna famoso. Os seus métodos
terapêuticos são mais suaves: dieta,
banhos e exercícios físicos, à maneira
helénica. Mais tarde, um édito de Júlio César concede licença aos governadores das províncias para outorgarem a cidadania romana aos médicos. Alguns deles servem o exército,
mas depois vão estabelecer-se em diversas localidades. Por sua vez, Antanino Pio determina que as cidades
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disponham de um corpo clínico pr oporcional às suas dimensões: dez para as maiores, sete para as médias,
cinco para as menores. Pagos pelo
Estado, estes médicos tinham de ensinar e de tratar os pobres sem receber honorários.
O mais notável de todos, já no séc.
11 d.C., fi xou-se em Roma, talvez em
161/162, no tempo em que Marco
Aurélio sucedeu a Antonino Pio. Era
Galeno, que em Pérgamo estudara Filosofia e Medicina (ao contrário de
Hipócrates, que tanto admirava, e de
cuja obra havia de ser o melhor comentador, entendia que estes dois
saberes não deviam dissociar-se), trabalhara em Esmirna e Alexandria . Porém, embora chegasse a assistir, na
que já então era conhecida por Cidade Eterna, a reuniões clínicas no
Templo da Paz, tornou-se incompatível com os colegas e regressou a Pérgamo. Mais tarde, Marco Aurélio,
quando comandava a defesa do limes
no Danúbio, chama-o para prestar
assistência às tropas aí estacionadas.
Mas Gáleno acaba por conseguir que
o imperador-filósofo o mande para
Roma, afim de tratar de seu filho Cómodo, na qualidade de médico da
corte. Nessa cidade se mantém rodeado de prestígio, como consulente
em questões de higiene pública, como a manutenção das arenas, designadamente a do Coliseu, e aproveitando a maior parte do tempo a elaborar a sua vasta obra , embora fizesse também demonstrações públicas
do seu saber, com tal êxito que mais
tarde lhe pediram que repetisse uma
dessas exposições perante os grandes
nomes da Cidade, que acorreram a
ouvi-lo. Voltando à obra escrita de
Galeno (autor, entre outras descobertas, da medula espinal e da existência de sangue nas artérias - e não ar
- , e que atingiu o ponto mais elevado
na Antiguidade na prática da dissecação e da vivissecção), não é demais
sublinhar a influência que vai exercer
durante muitos séculos.
Sob o ponto de vista social, não é
fácil delimitar até que ponto a posição de Galeno constituiu uma excepção e, como sempre, as opiniões dividem-se. Alguns historiadores persis-

•

tem em acentuar a elevada percentagem de escravos ou de libertos que
havia entre os praticantes da Medicina no Império Romano. Mas a verd ade é que a epigrafia, nossa principal
fonte de informação neste domínio,
mas mu itas vezes de rec uperação casual, apresenta li stas com um a percentagem inversa daquela.
Outras fontes nos garantem, deresto, que o facto de se ser liberto ou
descendente de um desses antigos
escravos não vedava à pessoa em
questão o acesso às maiores honrarias ou o convívio com as mais destacadas figura s de Roma, desde que as
suas qua lidades próprias o distingui ssem. Sirva-nos de exemplo uma das
mai s conhec idas sátiras de Horácio, a
sexta do Livro I, um dos muitos poemas por ele dedicados ao poderoso
primeiro-m ini stro de Augu sto, Mecenas. De Mecenas afirma ele que "distingue o homem torpe do honrado,
não por ter um pai ilustre, mas uma
vida e um coração puro" (vv. 63-64)
e que o mandara inscrever no número
dos seus am igos, a ele que era libertino patre natum, como repete com
insistência , sem, aliás, deixa r de fazer
o elogio do pai , que, apesar da sua
modéstia , ousou mandá-lo estudar
pa ra Roma e depois para Atenas . O
próprio Augu sto chegou a convid ar
Horácio para seu secretário particular, honra que ele declinou .
Mas, voltando aos méd icos, não
podemos omitir que Horácio, bem como Marcial e outros autores latinos,
os criticam . Um fil ósofo como Séneca, porém, elogia o seu va lor. Estamos, afinal, perante um fenómeno
que é de todos os tempos: há um grupo positivo, o dos clínicos dedicados,
competentes e séri os; e outro negativo, que é constituído por ambiciosos
e enfatuados, quando não perigosos.
As duas espécies eram conhecid as da
sociedade grega, e a segunda tinha
feito a sua aparição literária, como
era de esperar, na coméd ia. Tal acontecia já nos cultores mais antigos desta moda lid ade dramática, a ava liar
por algumas referências. Mas é num a
comédia de Menandro, O Escudo, de
que se recuperou grand e parte, que a
ca ricatura se torna mais evid ente,

através da intervenção de um pseudo-médico, que fa la com sotaque estrangeiro. Esse sotaque estrangei ro
costuma ser dórico, que era, afin al,
também o dialecto do ilha de Cós. A
estranheza da fa la sublinhava, assim ,
o distanciamento da fi gura em questão.
Naturalmente que também aqui o
modelo grego ve io a ser imitado em
Roma, como sucedeu nos Men ee mos
de Plauto, onde intervém, no meio
das maiores confusões, geradas pelo
con hecido esquema de dois gémeos
que ninguém distingue , um méd ico
palavroso e incompetente.
Que os havia desta espécie, ficara
bem claro através de vários dos tratados pertencentes ao Corpus Hippocraticum. Um deles, e dos mais cé lebres, A Med icin a Antiga, reconhece
logo de entrada que, entre os profissionais, há os que são medíocres e os
que são mu ito superiores191 • Outro
opúscu lo, o Da Arte , consagra o cap.
VIII a estabelecer a diferença entre o
verdadeiro médico e o que é só de nome. Um outro, A Lei, começa por se
queixar de que a única sa nção existente contra a má prática clínica seja
a desonra.
Ao referirmo-nos ao Corpus Hippocraticum , estamos , naturalmente, a
reportar-nos a várias épocas, porquanto, se aí se contém escritos que
são do séc. V a.C ., talvez até do próprio Hipócrates, como A Med icin a
Antiga, há pouco citada, Ares, Águas,
Lugares e A Doença Sagrad a, outros
são do séc. IV a.c., outros ainda da
época helenística ou mesmo da Romana. Uma característica os distingue, na generali dade: a atitu de racionalista (particularmente no estudo A
Doença Sagrada ou Epilepsia), em li gação com a noção de cau salidade, e
a preocupação de observar e descrever com rigor e pormenor o caso clínico. Uma frase lapidar do tratado Da
Arte que foi glosada vezes sem conta
por autores gregos e romanos, e na li teratura eu ropeia em geral1101 - "tudo
o que escapa à visão dos olhos é vencido pe lo olhar da intel igência" (XI. 2)
- consagra os dois grandes princípios
acabados de enu nciar.

Apêndice:
[1] Deixa mos de lado as questões levantadas em vo lta do verdadeiro estatuto destes dois guerreiros, que nos
parecem sem fundamento. Sobre as
principa is teses, veja-se Fridolt Kudli en, "Ueberlegungen zu einer Sozialgeschichte des fruengriechischen
Arztes", Hermes 114 (1986) 129146, especia lmente pp. 139-140.
[2] Hippocrate (Paris, 1992), p. 184
[3] Magic, Reason and Experience.
Studies in the origin and development of Greek Science (Cambridge,
1979), p. 39 e nota 150.
[4] Utilizamos neste passo a tradução
de Manuel O. Pulguério (Pl atão, Grórgies, Lisboa 1992)
[5] David Asheri , no comentá rio a este passo da sua ed ição de Erodoto, Le
Storie, vol. III (Milano, 1990), p. 343,
observa que o historiador não sentiu
dificuldade em atribuir ao final do séc.
VI o sistema do médico contratado pela polis, sistema bem conhecido em
Atenas a partir do séc. V a.C.
[6] Que o pa i era médi co e lh e ensinara o ofício, parece poder deduzir-se
do texto de Heródoto. É essa a opinião de F. Ku llien, op. cit., p. 136, e
também de Peter Cardes, latros. Das
Bild des Arztes in der griechischen
Literatur von Homer bis Aristoteles
(Stuttgart, 1994), p. 68
[7] Sobre a presença, arqueológica e
epigraficam ente documentada, de
médicos gregos na corte persa, veja-se o já citado comentário de David
Asheri e Heródoto, Vol. III , p. 342
[8] A história vem em Plínio-o-Antigo
XXIX. 12-14, autor que afirm a ter sido este o prim eiro méd ico a vir para
Roma e acrescenta que foi a sua crueldade ao cortar e queimar as ferida s
dos doentes que desacreditou a sua
arte. Como exemplo disso, cita o passo de Catão-o-Antigo a que acima fa zemos referência.
[9] O autor ac rescenta ainda: "Talcomo, nas outras artes, todos os seus
praticantes divergem muito uns dos
outros, segundo a sua habilidade
Manuel e a sua inteligência, assim
também sucede na Medicina" .
[10] A observação é de Jacq ues Jouanna na sua ed ição de Hipócrates, Tomo
V, 1a Parte (Paris, 1988), p. 262
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Ser médico, ser artista
A Medicina tem-se revelado fonte inspiradora de várias artes:
Literatura , Pintura, Escultura .. . Qua ntos médicos sentiram
necessidade de se perder entre rasgos de imaginação depois
de despirem a bata. O legado é extenso.
Por Prof. Doutor Armando Moreno

relações entre os médicos
e a sociedade situam-se nas
mais variadas áreas das acividades humanas e podem
ser ilustradas por meio de diversificados processos e rea lizações: clínica, investigação, caridade, arte, pedagogia, divulgação, política, filosofia, desporto, história. Todos estes
meios têm sido uti lizados pelos médicos enquanto profissionais ou,
noutros casos , como actividades colaterais. O plano de clivagem entre
cada uma destas formas, enquanto
colaterais ou enquanto profissionais,
nem sempre é bem definido pois
não podemos imaginar a obra de
Abel Salazar sem a sua formação
méd ica, nem os escritos de João de
Araújo Correia sem a sua prática clínica . Vale a pena relembrar todas
estas actividades? Se vale, com que
finalidade?
Sempre tenho afirmado que não
sou historiador mas "historiólogo" :
a História interessa-me, essencia lmente, para tirar conclusões para a
vida moderna . Nem sempre estas
comparações são claras ou patentes. No último Congresso de Medicina da Ordem dos Médicos, realizado
em Coimbra, sobressa iu uma tónica:
a importância das novas tecnologias
e os desvios que a Medicina iria sofrer em função dessas tecnologias.
As abordagens assumiram tons de
alarmismo, como se a Medicina estivesse prestes a sofrer um ataque
de marcianos.
Como os marcianos, essas tecnologias surgem, aos olhos de uns, os

A

mais antigos, como monstros desconhecidos, para outros, os mais novos, como resultado de pesqu isas
científicas de resu ltados nunca antes vistos. Ora a História ensina que
as novas tecnologias surgiram aos
longo dos séculos, provavelmente de
modo muito ma is importante do que
as que surgem nos nossos dias: o
que pensariam os médicos de então
quando Leeuwenhoek, depois de inventar o microscópio, lhes disse que
na boca existem bichinhos que aí se
reproduzem? Quando Lister iniciou
a prática da vacinação, dizia-se que
os vacinados mugiam como vacas e
que nasciam cornos no local da vacinação. Embora estas novidades tivessem um impacto estrondoso, a
Medicina seguiu naturalmente o seu
caminho.
É certo que o médico se encontra
cada vez ma is absorvido pelas actividades diárias, canalizado por um
ensino cada vez mais tecnológico e
menos humanista . Na maioria, os
médicos nem se dão pela importância que as lições da História assumem na activid ade clínica. Aos poucos, a preparação em áreas da Psicologia, da Sociologia, da re lação
afectiva são desmembradas e constituem cursos de especialidade, porque o médico deixou de ter tempo
para essas actividades que eram,
não há mu ito, a raiz da sua re lação
com os doentes.
Felizmente, muitos cavaleiros andantes reservam-se o direito de
manter estas actividades na vid a clínica . Vivemos, rea lmente, um perío-
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do fu lcra l e decisivo da reorganização hospitalar a merecer uma profunda meditação, a substitu ir o deixa correr que tem presidido ao desenrolar dos acontecimentos. Como
Director de uma Escola Supe rior de
Saúde em que estas profissões são
ensin adas, preocupo-me especialmente com esta nova ocorrência e a
comparação com as lições da História tem sido de elevada ajuda na
clarificação destes aspectos. Por isso me interesso por _çonhecer as actividades que os médicos desenvolveram ao longo dos sécu los, no primado da Filosofia, da Política, do
Desporto, das Artes.

A liberalização
das profissões
Uma das grandes mudanças no hábito hospitalar reside na emergência
de novos cursos, de profissões mais
ou menos antigas elevadas agora à
categoria de bacharelatos e de licenciaturas. É uma realidade imparável
de que muitos médicos não têm ain da consc iência . Mas a História tem
uma importante palavra a dizer.
Embora hoje se possa entender
que o exercício da cirurgia é constituído em 75% pelo diagnóstico e
adequação da terapêutica e só 25%
pertencem à técnica cirúrgica, nem
sempre assim foi. Durante séculos,
a cirurgia era praticada por barbeiros, que acumulavam com as profissões de dentista e de sangrador. O
diagnóstico e a terapêutica a segu ir
estavam entregues aos médicos. As-

sim em Portugal, como em toda a
Euro pa. O cirurgião era, por natureza, um técn ico, um indivíduo desprezado porque a sua profissão era
executada com as mãos (do grego
cheirus- mão) e, como é sabido, os
nobres não gostavam do trabalho
braçal (neste caso manual). Daí que
os profissionais de Medicina, entendidos como os nobres da Saúde,
porque formados pela universidade,
não se rebaixassem a fazer Ciru rgia.
Acresce que, durante sécu los, o médico usava trajos de rendas e broca dos que seriam conspurcados no acto cirúrgico.
Aos poucos, a cirurgia foi tomando vo lume, experim entando técnicas, sa iu da sua condição de secundária e o cirurgião passou a ser considerado par do médico. Foi a emancipação, o desapego à suba lternidade, a especialização que lhe deram
o desenvolvimento para ascender à
categoria seme lh ante à do médico.
E não foram os médicos que abriram
as portas, mas os cirurgiões que as
forçaram.
Transportemos este raciocínio para as actua is novas profissões ditas
tecnológicas, como é o caso do enfermeiro, do técnico de radiologia,
de cardiopneumologia. Em primeiro
lugar, é um erro considerá- las na
área exc lusiva das tecnologias. Se a
Medicina é uma das ciências mais
ligadas ao humanismo, não se vê
em que a Enfermagem o seja menos. Em segundo lugar, desejam os
médicos que na sua equ ipa de traba lho os enfermeiros sejam competentes. Em terceiro lugar, vai ser a
capacidade de segu ir um estudo
próprio, a especialização li berta de
preconceitos, a sua formação científica , que vai perm itir à Enfermagem
atingir o grau de exce lência que lhe
foi negada durante séculos, utilizando os seus serviços apenas para traba lh os bra~a i s ou de assistência e
caridade. E a mesma História que
aponta o caminho. Custa mudar as
mentalidades, estamos habituados a
entender que mesmo na assistência
aos doentes existem hierarquias de
valor, mas um enfermeiro mal apetrechado pode dar origem a um erro

tão fatal à cabeceira do doente,
quanto o médico. Numa sa la de
operações inglesa ou americana, a
instrumentista é a responsável pela
manutenção da higiene e esteri lização e não há hierarquia médica que
se sobreponha a isso. A posição ancestral a que estamos habituados,
quer se queira quer não, tem os dias
contados. É necessário olh ar para a
situação sem preconceitos, dando
uma nova organização às equipas
de trabalho, em que cada um tenha
um lugar definido, com base na
competênc ia. Esboçar ou encetar
um antagonismo entre quem deve
colaborar é uma atitude negativa e
de más consequênc ias. É certo que,
no fina l, a quem se pedem responsabilidades é ao médico, porque é
nele que o doente confia. Mas se um
doente tiver um desfecho fatal porque o enfermeiro trocou as embala gens, o cnédico pede responsabi lidades ao enfermeiro . Só que, para ele
ser responsáve l, tem de ter adequadas condições de aprendizado . Todos com os olhos postos no doente.

Vestígios da profissão
nas artes
É curioso observar que as obras artísticas de méd icos abordam com
raridade os temas da sua profissão.
Os prim eiros poemas escritos por
médicos que chegaram até nós são
dedicados ao Saber, ao estudo, ao
conhecimento. João Pinto Delgado
deixou uma co lecção que merece
leitura . Assinale-se ainda a contribuição valiosa de Estevão Rodrigues
de Castro e Domingos Pereira Bracamonte; este dei xou uma série interessante de poemas relacionados
com a dietética. Mas temos de procurar com afinco para encontrar textos de verdadeiro cariz médico mormente temas sociais ligados à Medicina. A enorme contribui ção dos
médicos avantaja-se em temas gerais de referência literária, seja na
poesia, no conto, no romance e
mesmo no ensaio literário.
É certo que podemos entender
que Rodrigues Caste lo Branco,
Amato Lusitano, deixou, nas suas

Centúrias, saborosos textos de carácter prático, por onde se podem
vis lum brar aspectos da relação social entre médicos e doentes. Tam bém outro médico, Mestre Afonso
dedicou alguns fragmentos na sua
viagem através de África, a aspectos
médicos muito escassos. Mas foi necessário aguardar até ao sécu lo XIX
para Júlio Dinis e, já no século XX,
Fernando Namora , nos darem figu ras e cenas carregadas de características médicas, com pinceladas
firmes e caracterizações notáveis. A
figura do João Semana está hoje tão
viva como quando foi criada , bem
como as cenas jocosas em que tomou lugar. Estou a lembrar-me da
história da Última Ceia, n ' A Morgadinha dos Canaviais ou a visita do
João Semana à aldeia. Vale a pena
desenterrar os seus velhos livros do
pó do tempo e reler estas passagens .
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OPINIÃO
Artes

No campo da Pintura , o cenário é
semelhante. Surgem temas médicos
com alguma raridade: merecem referência os trabalhos de natureza
psíquica legados por Mário Botas,
com vários quadros, como As Máscaras, a evolução fetal de Tropa de
Sousa , no quadro a que deu o nome
Mórula, o desenho de Miguel Salazar com o seu Voando sobre um Ninho de Cucos, ou o trabalho desse
notável pintor e poeta que é Cabral
Adão, com projecção internacional.
Tratado o aspecto fulcral da actividade dos médicos em áreas tão diversas , vejamos agora o inverso: o
interesse que os problemas médicos
têm despertado em artistas não médicos, pintores, escultores, escritores, poetas. Passando rapidamente
os nomes de Cornan Doyle, o célebre criador de Scherlok Holmes, de
Axel Munthe escritor que nos deixou
o belo Livro de S. Michele, de Chekov, criador de personagens inesquecíveis, foquemos os artistas portugueses, numa breve passagem,
por ser impossível, em tão curto espaço de tempo, referir o que, por direito, merece horas de observação,
estudo e encantamento.
São famosos os frescos de Veloso
Salgado, da Faculdade de Ciências
Médicas de Lisboa e Malhoa deixou-

-nos , entre outros, um magnífico
quadro a que chamou O Remédio,
que se exibe no Museu Nacional de
Soares dos Reis , no Porto. Lá está
estampada a ansiedade da mulher,
filha, esposa ou mãe, com a garrafa
do remédio sob o braço, em busca
da salvação do seu ente querido.
Eça de Queiroz deixou registado, n '
O Primo Bazílio, a influência das cunhas no provimento das vagas de
médicos, e David Mourão Ferreira,
n'Um Amor Feliz foca a moda tão divulgada dos congressos, a caracteri zar a Medicina dos nossos dias. Estas e outras obras devem merecer
por parte dos médicos, um pouco,
um mínimo de atenção.
Neste breve resumo, é possível retirar algumas importantes conclusões. Dos trabalhos de Arte, Filosofia, Sociologia, enfim, da autoria de
médicos pode concluir-se que a profissão tem dado ao pa ís vultos dos
mais desta"cados em cada uma destas áreas: o gigante Miguel Torga ;
António José de Almeida, Presidente
da República; António Augusto da
Silva Marti ns, pai do Dr. Gentil
Martins, que todos conhecemos,
considerado ainda hoje o atleta português mai s completo, vítima de
uma explosão da arma com que
competia nos Jogos Olímpicos em

Certo patrício nosso, brasileiro,
Depois de ter corrido o mundo inteiro,
Ao voltar de Paris desenganado
Dos médicos que tinha consultado,
Achou-se num wagon com um inglês.
O desgraçado tinha mal de pés ...
E a última palavra da ciência
Era ir vivendo e tendo paciência!
Mostrou-se logo o beef incomodado,
Fungando para um e outro lado,

Como quem busca o foco da infecção:
Diz-lhe o nosso infeliz compatriota,
A apontar-lhe com o dedo a bota
E exalando um suspiro de paixão:
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idade precoce, são apenas alguns
nomes a referir.
No campo da Literatura, é possível caracterizar as várias fases da
História da Literatura Portuguesa só
com obras de médicos. Reconhece-se também que foram médicos os
pioneiros de certos tipos de Literatura . Tal é o caso de Rodrigo Paganino, criador desse pequeno livro Os
Contos do Tio Joaquim que iniciou a
investida do conto literário em Portugal após três séculos de silêncio e
foi também esta obra o rastilho para
o tipo de escrita rural que outro médico, de pseudónimo Júlio Dinis, tão
bem soube desenvolver.
Do trabalho dos artistas não médicos, mas que dedicaram parte das
suas actividades à Medicina podemos resumir o seguinte: as obras
que legaram, sobretudo na Literatura e na Pintura, são o espelho da vida médica das épocas que referem.
Na Escultura dei xaram, sobretudo,
bustos ou estátuas de médicos. Toda esta. caracterização constitui um
elemento de estudo e lição para os
tempos modernos . Daí a importância da Historiologia : A título de
exemplo, refiro uni poema de João
de Deus que caracteriza os hábitos
sanitários da população portuguesa .
do seu tempo.

- Eis a causa, senhor, eis o motivo!...
O que não sei é como ainda vivo:
Tenho gastado rios de dinheiro
E sempre, sempre o mesmo cheiro
E isto por ora, vá! ... Mas alto dia
Quando aperta o calor... Virgem Maria!...
- E diga-me: em lavando os pés refina,
Ou sente algum alívio?
- Isso não sei.
Sei que tenho exaurido a medicina,
Mas lavar é que nunca experimentei.
Às vezes dá-se ao médico o dinheiro
Que se devia dar ao aguadeiro.
(in Campo de Flores)

DEPOIMENTO
Homenagem

f - - - - - - - - - - - - --

- - - - - -- - -- --
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Recordando
Machado Macedo
Unt ano depois da sua ntorte

a

uando um dia olhávamos as
várias publicações de montra de uma livraria, depáramos com um livro onde se
lia: "A vida é uma doença sexua lmente transmitida e de prognóstico
fatal". Se a primeira afirmação poderá suscitar nos tempos presentes alguma controvérsia, a segunda é uma
realidade sem qualquer contestação.
A todos, sem excepção, cedo ou tarde, mas não nunca, este prognóstico
nos bate à porta por uma mãe, um
pa i, um filho, um fam iliar, um am igo. É por um am igo que, cerca de
um ano depois da sua morte, escrevo estas linhas. Refiro-me a Manuel
Eugénio Machado Macedo.
Foi em Outubro de 1972 que nos
conhecemos, curiosamente em S.
Francisco, na Ca lifórnia, durante o
Congresso do American Col lege of
Surgeons . Ambos tivemos como
"padrinho" John Kirklin, um dos
maiores nomes da cirurgia de coração aberto. Não mais nos afastámos.
Há cerca de um ano que fa leceu
Machado Macedo. O seu acampa-
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nhamento fúnebre impressionou-nos
grandemente, não pela multidão de
pessoas anónimas que nele se incorporaram, mas pela ausência da mulher, de um filho ou qua lquer outro
familiar a seu lado. Não os tinha. Viveu só, criou porém, uma plêiade de
amigos que o não esqueceram no último adeus .
Partiu, assim, rodeado de amigos,
discípu los e co laboradores, com
quem sempre viveu e a quem sempre
deu o seu melhor. Esta a sua família.
Não é fácil , ao amigo que sempre fomos, descrever o homem, o médico,
o cirurgião, o mestre e o amigo.
Tem sido reconfortante ver co laboradores e amigos recordarem-no com
gratidão e sa udade, atitudes pouco
comuns nos tempos que correm .
Mas o profundo sentido de amizade
que a todos dedicou, a sã lea ldade, a
sempre franca disponibil idade, a par
de uma atitude sempre atenciosa a
quem o procurava, criou em todos
um profundo reconhecimento de gratidão. Personalidade pouco comum
no nosso país, poder-se-á mesmo di-

2001

zer ímpar, com um modo de estar na
vida difícil de igua lar.
Machado Macedo era um homem
grande, mas simples, de trato fácil,
mu ito embora de início parecesse
distante, sóbrio nas suas atitudes, de
uma correcção e educação irreprensíveis e de uma humanidade sem li mites. Um homem bom, de grande
sensibilidade humana, tolerante, intelectual e cu lto. Um homem pleno
de virtudes. De todos os co laboradores com quem partilhámos, e foram
muitos, nunca ouvimos qualquer crítica à ·sua postura como homem.
Como médico e cirurgião, reconhecemos que a Medicina deste país se
viu privada de um dos mais eminentes profissiona is da nossa geração.
Sem exibicionismos, alheio a protagonismos, quer em jorna is ou televisões, como hoje é prática corrente na
venda da imagem, preferia dar conhecimento dos seus êxitos em revistas, reuniões e congressos, nada escondendo, pelo contrário dando conta do que e como se devia fazer. Não
esquecia os insucessos.
Foi o pioneiro da cirurgia de coração aberto em Portugal, quase em simultâneo com o Prof. Jaime Celestino da Costa, aos quais se juntaram
posteriormente, no princípio dos
anos 70, o Prof. Manuel Rodrigues
Gomes, no Porto, e nós próprios, em
Coimbra . Foi o então por ele designado "grupo dos quatro", que organizou sem qua lquer temor, em Abril de
1975, em Coimbra, em
"pleno
PREC", a primeira reunião de Cardiologia e Cirurgia Cardíaca em Portu ga l. Daqui em diante travou-se uma
luta constante para promover o desenvolvimento duma especialidade,
tida por muitos como elitista, para

-

mais tarde num congresso no Alvor,
se atingir o seu epílogo.
Se o Prof. Celestino da Costa desfru ta de uma carreira universitária
que qualquer faculdade gostaria de
ter no seu se io, Machado Macedo,
pe lo contrário, iniciou-a muito tarde,
dedicando o seu entusiasmo à Cirurgia Card iotorácica. Foi este entusiasmo que transmitiu aos mais novos,
incluindo nós próprios. Duma persistência inquebrantável, horas e horas
no bloco operatório e posteriormente
na U.C. I., o doente era para ele tudo
na vida e a ele tudo dava, sem qualquer objectivo de remuneração em
horas extraordinárias . Pelo contrá rio,
adquiria para o seu serviço e a expensas meramente pessoais material
que utilizava em benefício do doente .
Recordamos quando em Birmingham, no Alabama, adquiria do seu
próprio bolso material muito em voga
para o uso da card ioplegia: "Não
posso comprar mais nada, estou
teso". Era assim o Prof. Machado
Macedo.
Não viveu rico, nem faleceu rico,
mas a classe médica, e não só, perdeu o rico exemplo de como se deve
ser homem, médico e amigo. Granjeou o respeito, a estima e a admiração não só dos di scípulos, colaboradores e amigos, mas também dos
doentes, mostrando a todos uma forma de estar na vida que só os grandes homens sabem ter. Deixou uma
obra como poucos se podem orgulhar de ter deixado.
É-nos difícil revelar o que nos vai
na alm a, como amigo. Após o nosso
regresso do Mount Sinai Hospital, a
nossa am izade evoluiu tão rapidamente, que o passámos a olhar como
colega mai s velho. Reconhecemos
que foi um privil égio ter tido tão excelente mestre , privil égio que nunca
tivemos de outros da nossa Faculdade e Hospital , com maior responsabilidade moral. Coisas da vida.
Era com ele que nos aconse lh ávamos sobre estratégias, ca minhos a
seguir, soluções, pois sentíamos sobre nós o peso de, sozinho, partindo
do zero, vencer obstáculos e iniciar a
cirurgia de coração aberto, invertendo todo um ciclo de habitual como-

dismo, ramerrão, em período particularmente difícil onde predominava a
confusão, a mediocridade e o oportunismo, infelizmente ainda não total mente erradicados. Foi uma época
de muitas e variadas incompreensões, varrida algumas vezes pelos
ventos da inveja, soprando de direcções que não suspeitávamos. Apesar
de todas estas contrariedades que
ele e outros presse ntiam , e sentiam,
nunca nos abandonou, pelo contrário , sempre nos aco lh eu de braços
abertos, mantendo connosco uma
postura muito paterna li sta. Foi um
período de grande ajuda, confiança,
conforto que só nós sabemos apreciar. Por nosso intermédio, estagiaram nos seus serviços os primeiros
elementos de enfermagem e técnicos
de Cirurgia Card iotorácica dos
H.U.C .. Seria impossível iniciar esta
Cirurgia em Coimbra se m tão valiosa
colaboração. Mai s tarde, deslocou-se algumas vezes a Coimbra a meras expensas pessoais, para nos aju dar nas primeira intervenções. E
quando ele próprio não podia estar
presente, nunca nos deixou só, pois
muitos dos seus colaboradores, por
sua indicação, segu indo os caminhos
do Mestre, estiveram ao nosso lado .
Por tudo isto, que nos desculpem os
colaboradores mai s próxi mos, permitam -nos dizermos que também fomos seus di scípulos. Foi um período
de valiosa contribuição, que a nossa
própria casa nunca soube ou não
quis retribuir, mas que ele bem mereci a.
Nunca o ouvimos dizer mal de
quem quer que fosse, mesmo dos
seus adversários. Recordamos um
período particularmente difíci l da sua
vida , quando Bastonário da Ordem
dos Médicos , envolvido pela política
de Leonor Beleza, então no Ministério da Saúde, de má memória. Não
fi xou imóvel , assumiu com toda a
frontalidade, invulgar coragem e uma
rara dignidade tal confronto. Como
alguém já disse, "não era político,
estava muito acima dos políticos".
Sem ser um investigador de form ação, deixou por sua vez uma obra tão
marca nte como poucos têm deixado
- um excelente grupo de discípulos.

Era Um profissional de excepção,
reunindo as características de um
excelente director, exímio cirurgião e
óptimo administrador, raras faculdades encontradas na mesma pessoa .
Homem muito fluente em várias
línguas, sobretudo o francês e o inglês. Viajava com frequência, sempre
presente nos grandes congressos e
reuniõe s. Muito estimado, respeitado
e aprec iado nos maiores centros de
cirurgia cardíaca - era o "Manuel".
Esta particularidade permitiu-lhe que
todos os seus discípulos estagia ssem
em grandes centros, para posteriormente os doentes desfrutarem dos
conhec im entos adquiridos: intransigente pelo bem-estar destes.
Apesar de todo o seu virtuosismo
como homem , médico, cirurgião e
amigo, revelava uma cultura acima
do comum, com uma propensão para as Artes e a música. Recordamos
o seu interesse pelos programas no
Lin con Center, quando em New
York. Foi neste loca l que o acompanhámos ao bailado do Lago dos Cisnes, interpretado pelo Bolshoi , comprovando os se us vastos conhecimentos no campo da música.
Era, em síntese, um homem grande de raras qua li dades. A sua morte
foi uma perda irreparável para a Medicina portuguesa .
Não encontrámos palavras mais
apropri adas para retratar a sua pessoa - como Homem, Médico, Cirurgião, Mestre e Amigo. Pessoa de
bem, dotado de grande espíri to de
so lidariedade, generoso, incapaz e
trair quem quer que fosse, muito menos os seus amigos, foi traído por alguns, que se diziam seus amigos.
Não foi ou será o único.
Pela am izade que nos unia, pela
gratidão que lhe devemos, aqui deixamos a nossa melhor homenagem
pessoa l, modesta, mas que não soubemos expressar melhor.
O nosso mais sentid o bem haja à
memória do Professor Doutor Manuel
Eugénio Machado Macedo.
Marcial de Oliveira
Professor da Faculdade de Medicina
Chefe de Serviço dos H. U. C.
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á são conhecidos os resultados dos concursos levados a
efeito pela Sociedade Portuguesa de Escritores e Artistas Médicos (SOPEAM) , relativos ao ano
de 2000. A lista de premiados foi
divulgada durante uma sessão solene presidida pelo Bastonário da
Ordem dos Médicos, Dr. José Germano de Sousa. Durante a mesma sessão
foi proferida uma palestra pelo Prof.
Doutor Armando Moreno, intitulada "O
Doutor da Mula Ruça".

OM em cargo de
confiança na UE

J

Premiados:
Prémio "António Patrício" - Poesia
Vencedor - Dr. Joaquim Manuel Pinto
Serra, de Coimbra
Obra - Cinco Canções de Amor para
Violino e Orquestra
Menção Honrosa
Dr. José Carlos Pacheco Palha, de Vila
Nova de Gaia
Obra - Soletrando o Azul
Prémio "Revelação" - Poesia. Não foi
atribuído
Prémio "Marcelino Mesquita" - Teatro. Não foi atribuído
Prémio "Revelação" - Teatro. Não foi
atribuído
Prémio "Celestino Gomes" - Escultura. Não foi atribuído
Menções Honrosas
Dr. António Rafael Passarinho, de Lisboa

Ordem dos Médicos cumpre o
dever de informar que no passado dia 28 de Abril a Assembleia
Geral do Comité Permanente dos Médicos da União Europeia (órgão de cúpula das organizações médicas da
União Europeia) elegeu como Vice-presidente do Comité Executivo o seu representante Dr. Pedro Nunes.
O Dr. Pedro Nunes, conjuntamente
com os cinco outros colegas deste órgão executivo representará durante os
anos de 2002 e 2003 os mais de um
milhão e meio de médicos europeus
junto da Comissão, Parlamento e Conselho de Ministros da União Europeia.
Tendo há cerca de um mês sido o
Dr. Pedro Nunes igualmente eleito
membro do Comité de Ligação (organismo constituído por dois médicos da
União Europeia, dois méd icos dos países da Europa Oriental , um médico
dos países da antiga União Soviética e
um representante ao mais alto nível da
Direcção Europeia da OMS - Organ ização Mundial de Saúde) fica a Ordem
dos Médicos numa posição privi legiada e de grande confiança de todas as
orga nizações similares da Europa no
que respeita à integração dos médicos
dos novos países candidatos ao alargamento.

A

Obra - Ordem/Casa de Todos Nós
Dr" Helena Homem de Melo, do Porto
Obra - Menina
Prémio "Revelação" - Escultura. Não
foi atribuído
Fizeram parte do Júri:
Literário
Dr. Carlos Vieira Reis
Dr. Amadeu Teles Marques
Prof. Doutora Maria Aliete Galhoz
Escultura
Dr. Carlos Vieira Reis
Dr. José Carmona
Dr". Leonor Duarte
No mesmo dia efectuou-se também,
uma Assembleia Geral da Sociedade
Portuguesa de Escritores e Artistas
Méd icos, para aprovação das Contas
relativas ao ano transacto.
Para encerramento, houve um almoço de confraternização, no restaurante
da Ordem, a que assistiu um elevado
número de associados.

Homenagem ao Dr. Guimarães da Rocha
Dr. Guimarães da Rocha , até
há pouco ortopedista do Hospital de S. José, foi distinguido
com uma homenagem realizada
num conhecido restaurante de Lisboa , por grande número de colegas ,
enfermeiros e administradores hospitalares do H. de S. José.
Na ocasião a Dra. Cristina da Câmara , expressou a amizade e admiração pelo "homem recto e frontal ,
pelo amigo sempre presente, que ao
longo dos anos se habituou a conhecer e a considerar" .
Salientou ainda na sua intervenção o trabalho efectuado na concep-

O
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ção e chefia dos Serviços Clínicos da
EXP0'98 "sendo responsável máximo de um Centro Modelar, com alto
padrão de qualidade e que funcionou
sempre de uma maneira notável com
níveis de qualidade internacional
que mereceu elogios de quantos o visitavam e dos órgãos máximos da
Administração da EXP0'98" Terminou lamentando o prematuro abandono do exercício hospitalar, afirmando: "Pobres dos hospitais e pobre país que não sabem aproveitar e
incentiva r profiss ionais brilhantes,
que muito tinham ainda para oferecer" .

2001

O Dr. Guimarães da Rocha agradeceu a presença de todos e, entre
outras palavras, lamentou a desagregação em que se encontram os
Hospitais Civis de Lisboa (HCL) e a
sua actual incapacidade de se autorenovarem . Deixou, todavia uma
mensagem de esperança na actuação dos colegas mais jovens, que poderão, em seu entender e aproveitando o apoio dos mais experientes,
recolocarem os HCL nos níveis de
prestação de serviços e de prestígio
que granjearam .

')

FÓRUM

Integração complexa

Internos complementares
no serviço de urgência
Regras precisam-se!
O CRN tem vindo a dirigir uma série de missivas aos médicos
internos complementares e aos profissionais com responsabilidades
de direcção e ao Colégio de Medicina Geral e Familiar sobre um
assunto de que não se vislumbra uma solução definitiva.

Foram dirigidos ofícios a:

Médicos Internos
Complementares,
em 15 de Setembro de 2000
"De forma a explicitar as Circulares-Normativas n° 23/91, do Departamento de Recursos Humanos da
Saúde, e n° 10, da ARS do Norte, o
Conselho Regional do Norte considera que:
1- Os Internos do Internato Complementar a efectuar estágios parcelares em Serviços que tenham Urgência organizada na valência frequentada, devem prestar as 12
horas semanais de Urgência obrigatórias, integrados numa equipa
do Serviço dessa valência.
2- Os internos do Internato Complementar, a efectuar estágios parcelares em Serviços que não
tenham Urgência organizada
na valência frequentada, devem
prestar as 12 horas semanais de
Urgência obrigatórias, integrados
na equipa geral de Urgência do
seu Serviço de origem, salvaguardando as distâncias previstas
na lei".

Pelo Conselho Regional,
Dr. Machado Lopes

Directores de Hospitais,
· Clínicos, de Internato
Médico, dos Serviços com
idoneidade reconhecida pela
Ordem dos Médicos,
em 13 de Outubro de 2000
"Chegaram ao conhecimento do Conselho Regional do Norte da Ordem
dos Médicos informações avulsas
quanto a eventuais intenções dos órgãos de administração de algumas
unidades de saúde em proceder à remodelação das modalidades de prestação de serviço de urgência dos médicos do internato complementar.
Face às mesmas, o CRN ,em reunião de 10 de Outubro de 2000, decidiu enviar aos Directores de Hospitais, Directores Clínicos, Directores de
Internato Médicos e Internos Complementares a seguinte Deliberação:
Considerando que:
1 - Nos termos da letra e do espírito
da Portaria 695/95, de 30 de Junho, os médicos dos internatos
complementares devem dedicar à
formação teórica e prática a sua
actividade profissional durante toda a semana de trabalho e durante todo o ano
2 - Nos termos da Circular Normativa 23/91, de 4 de Novembro de
1991, a presença dos internos
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nos estabelecimentos de saúde e
a sua integração nas equipas de
urgência têm como objectivo primordial a sua formação, embora
com a vertente predominantemente prática ou de exercício.
3- Nos termos da mesma Circular
Normativa e de acordo com o
Programa de Formação de cada
internato de especialidade (com
as excepções relativas à realização de estágios parcelares) os
médicos do internato complementar devem fazer serviço de urgência integrados numa equipa
de urgência da sua especialidade.
4- O serviço de urgência dos médicos do internato complementar
deve ser prestado em regime de
presença física e o regime de prevenção só poderá acontecer no
último ano do respectivo internato mediante autorização do Conselho de Administração sob proposta do Director do Internato e
do Director de Serviço.
5 - Aos médicos do internato complementar, se aplica, de forma
geral, o disposto no Decreto-lei
73/90, de 6 de Março, que estabelece a prestação de um período
semanal máximo de 12 horas em
serviço de urgência.
6- No caso dos médicos integrados
na carreira hospitalar a substitui-

)

ção do horário semanal de 12 horas
em serviço de urgência pelo
horário de 24 horas de prevenção
só poderá ser realizada com o
acordo do médico.
7 - A prestação de traba lho no serviço de urgência só admite os regimes de presença física ou prevenção.

O CRN deliberou proceder à revisão das idoneidades actua lmente
atribuídas aos serviços e unidades de
saúde que venham a desrespeitar as
disposições vigentes relativas à formação de internos complementares,
nomeadamente pela integração de
internos complementares em equ ipas de urgência não pertencentes à
respectiva especialidade e sem tutela
de médico de carreira da sua área
profissional" .

Pelo Conselho Regional,
Dr. Machado Lopes

Presidente do Colégio de
Especialidade de Medicina
Geral e Familiar,
em 16 de Fevereiro de 2001
"Na sequência da nossa conversa do
passado dia 15, e traduzindo uma
Deliberação do Conselho Nacional
Executivo, venho so licitar a V. Exa
que informe este Conselho regiona l
qua l o entend imento desse Colégio
quanto à prestação de Serviço de Urgência pelos médicos do Internato
Complementar de Medicina Geral e
Familiar.
O que se pretende saber é se estes
Internos, durante o tempo de formação no estágio de Medicina Geral
e Familiar devem realizar Serviço
de Urgência no Centro de Saúde onde estão colocados ou se o devem
realizar em Serviço de Urgência Hospitalar" .

Pelo Presidente do Conselho
Regional, Dr. Miguel Leão

Presidente do Conselho
Regional do Norte
"Agradecendo o amável pedido de
parecer de V.a Ex 8 , foi proposto à
reunião de Direcção deste Colégio
do dia 23 de Abril de 2001, em
Coimbra, pelos colegas do Norte
um texto que foi discutido e finalmente tomou a seguinte forma de
Recomendação para o Conselho
Nacional Executivo para oportuna mente ser remetido ao Conselho
Nacional dos Internatos Médicos.
Desde a Portaria 444-A-80, o
primeiro Internato Complementar
de Clínica Geral de 1981, que as
urgências se efectuavam no local e
Serviço onde o Interno estava a fazer o seu estágio e outra coisa não
poderia ou poderá ser entendida,
dado que o Serviço de Urgência faz
parte da formação do Interno e não
é uma pt:Jra prestação de serviço.
Assim seria totalmente incompreensível, por exemplo, que durante o
período de formação em Obstetrícia
o Interno estivesse na Urgência Geral e não a fazer partos!
Assim os Internos, durante o período de tempo em que estão no
Centro de Saúde, deverão aí realizar
as suas 12 horas obrigatórias de Urgência. Caso isso não tenha acontecido para efeitos de Exame Único,
esses estágios não serão considerados como completos e válidos, dependendo a sua repetição no todo
ou em parte de os próprios terem
querido essa situação ou a ela terem
sido obrigados pelos Serviços.
Outro sim poderá ocorrer que por
razões ponderosas da sua formação pessoal, o Interno deseje completar a sua formação em actos
médicos que só sejam realizados
em determinados serviços ou nas
urgências destes, em cuj o caso poderão os Internos, individua lmente
discutida e aprovada a sua proposta pelos seus orientadores, substituir parte dessas horas por tais actividades".

Presidente do Colégio de
Especialidade de Medicina
Geral e Familiar,
30 de Maio de 2001
Deste parecer destaca-se o seu
parágrafo terceiro, sublinhado, e
informa-se Vossa Ex.a que este
Parecer, que merece a plena concordâ ncia e o apoio do Conselho
Regional do Norte, foi já enviado ao
Presidente do Conselho de Administração da ARS-Norte, Coordenadores das Sub-Regiões de Saúde
da Zona Norte, Comissão Regional
do Internato Médico, Directores dos
Centros de Saúde e Directores dos
Internatos Médicos Hospitalares .
Pelo Presidente do Conselho
Regional
Dr. Miguel Leão

Pelo Presidente da Direcção do Colégio,
Dr. Carlos Mendes Leal
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FÓRUM
Serviços com qualidade

Prescrição de genéricos
consagrados na lei
A Secção Regional do Norte da Ordem dos
Médicos aplaudiu a consagração legal da prescrição
de medicamentos, em nome de melhores cuidados
de Saúde.

oi "uma importantíssima vitória técnica e política da
Ordem dos Médicos" de
acordo com a Secção Regional do Norte. A consagração lega l
da prescrição de genéricos reflecte-se sobretudo "na qualidade dos
serviços a prestar aos doentes" , nomeadamente com o Decreto-lei
242/2000, de 26 de Setembro, e
na Lei 14/2000, de 8 de Agosto.
Os dois documentos legais que se
reportam especificamente à comercia lização de medicamentos genéricos. No primeiro, ficou expresso,
como pretendia a Ordem dos Médicos que "os medicamentos genéricos são prescritos pela denomina-

F

ção comum internacional das substâncias activas, seguida da dosagem e forma farmacêutica, podendo
o médico acrescentar o nome do
respectivo titular da autorização de
introdução no mercado" e que "no
acto de dispensa do medicamento,
quando este apenas é indicado pela
denominação comum internacional
da substância activa ou pelo nome
genérico, o farmacêutico deverá fornecer o medicamento genérico de
menor preço". Na segunda, consta
também que "no acto de dispensa
de medicamentos, quando o prescritor, não tiver feito a opção de
marca do medicamento, o farmacêutico ou seu colaborador devida-
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mente habilitado deverão obrigatoriamente informar o utente da existência de medicamento genérico e
dos medicamentos de marca sim ila res, compartic ipados pelo Serviço
Nacional de Saúde e aquele que
tem preço mais baixo".
Desta forma foram consagrados dois aspectos fundamentais da
prescrição de medicamentos (genéricos ou não) : "o direito do médico
conhecer, e indicar no respectivo receituário, o nome do titular da autorização de introdução no mercado
e também a garantia de não modificação da prescrição seja esta de
medicamentos genéricos ou não".

Doentes com direito
à informação
Em resposta a um pedido de esclarecimento sobre
a informação referente a exames complementares
de diagnóstico, o Conselho Regional do Norte da
Ordem dos Médicos determina que os doentes
devem ser convenientemente informados.

Dr. Miguel Leão, na qualidade de presidente do CRN,
faz saber que os doentes
têm direito à informação e
que o consentimento informado é
um pré-requisito para a realização
de quaisquer actos médicos. Assim,
o CRN informa que:

O

1 - O doente deve ser informado
acerca dos exames, riscos, benefícios, morbilidade e mortalidade associados aos exames
comp lementares de diagnóstico
por ambos os médicos (o requisitante e o executante), já que o
consentimento informado é um
pré-requisito para a realização
de quaisquer actos médicos,
quer no campo das intervenções
cirúrgicas quer de diagnóstico
ou de tratamento.
2 - O registo escrito do consentimento deve fa zer parte integrante do processo clínico do doente,
seja, do processo clínico quer do
médico requ isitante quer do médico executante .
3 - A Ordem dos Médicos não tem
um formulário-tipo que aconselhe mas há já diversas instituições que utilizam formulários
como, por exemplo, o Hospital
de S. João, no Porto.
4 - A obrigação do consentimento
informado consta, desde logo,
do Estatuto Hospitalar (Decreto-

-lei n° 48 .357, de 27 de Abril
de 1968) e da Lei de Bases da
Saúde (Lei n° 48/90, de 24 de
Agosto: B.ase XIV, Estatuto dos
Utentes). Depois, encontramos
o n° 1 do art0 158° do Código
Penal que se refere às intervenções médicas na perspectiva da
ofensa corporal. O n° 2 deste artigo consigna as situações em
que o consentimento informado
se presume. Não menos importantes são as referências que encontramos no Código Deontológico ao dever de esclarecimento
e ao consentimento, nomeadamente nos artigos 38° e segu intes.
5 - Havendo um dever de esclarecimento por parte do méd ico requisitante e do méd ico executante o não cumprimento daquela obrigação por parte do primeiro não desonera o segundo do
seu dever.
6 - Do mesmo modo, se o médico
executante verifica que os esclarecimentos prestados pelo médico requisitante são insuficientes
ou mesmo incorrectos deverá
esclarecer devidamente o doente. Se, por outro lado, o médico
executante considera que não
foram esgotados os métodos não
invasivos disponíveis e que, por
isso, não se justifica a rea lização
do acto requisitado, poderá re-

cusar-se à sua prática. Na verdade, e nos termos do disposto
no Código Deontológico, todo o
médico deve"( ... ) exercer a sua
profissão em cond ições que não
prejud iquem a qualidade dos
seus serviços e da sua acção,
não aceitando situações de interferência externa que lhe cerceiem a liberdade de fazer juízos
clínicos e éticos" (art0 28°), tendo o "( ... ) direito de recusar a
prática de acto da sua profissão
quando tal prática entre em conflito com a sua consc iência moral, religiosa ou humanitária"
(art0 30°). Finalmente, nos termos do disposto no art0 36° do
mesmo Código, "o médico especia li sta pode recusar qualquer
acto ou exame próprio da sua
especialidade cuja indicação clínica lhe pareça mal fundamentada ".
7 - No âmbito hospita lar a mediação dos conflitos caberá ao superior hierárq uico e em caso de
recusa fundada de realização de
exame a mesma· deve ser comunicada pelo médico executante
ao seu superior hierárquico de
forma escrita e devidamente circunstanciada.
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FÓRUM
Pareceres

Alternativas de
transfusão de sangue
O presidente da Direcção do Colégio de
lmuno-hemoterapia, Dr. Francisco do Carmo
Pacheco, responde ao pedido formulado pelo CRN
sobre as alternativas terapêuticas de transfusão
de sangue ou seus componentes.
- "Para além da conhecida auto-transfusão, do aproveitamento
(após filtração/heparinização) do
sangue perdido no decurso de in tervenções cirúrgicas e da chamada transfusão isovol émica - todas
estas técnicas implicando a utilização de sangue autólogo - as alternativas reais à transfusão são
limitadas.
- Fora das situações de hemorragia
aguda, são de considerar a utilização de eritropoietina humana recombinante (para estimular a eritropoiese) e de trombopoietina humana recombinante (esta de utilização ainda não generalizada e limitada a situações de trombocitopenia).

- Estão a ser submetidos aos primeiros ensaios clínicos substitutos
sintéticos e semi-sintéticos das
plaquetas, constituídos por micro-esferas de albumina (ou eritrócitos
fi xados), revestidos com fibrinogénio ou peptídeos derivados do fibrinogénio. No entanto, a semivida
destes produtos parece ser muito
curta, o que poderá limitar a sua
utilização a situações agudas.
- A utilização de alguns produtos de
recombinação genética como factores de coagu lação, proteína C,
antitrombina e antitripsina (bem
como outros agentes terapêuticos
de situações de discrasia da hemostase como DDAVD, antifibrinolíticos, colas de fibrina recombi-

nante, etc.) poderá, em alguns casos, corrigir situações discrásicas,
obviando, dessa forma, a ministração de sangue ou seus componentes.
- Em situações de anem ia por hemorragia aguda tem sido indicada, em condições específicas e limitqdas, a utilização de transportadores do oxigénio do grupo dos
perfluorcarbonos, alguns comercia lizados já.
- Já se pratica a terapêutica genética para a deficiência do factor VIII
(hemofilia A) e está eminente a
utilização da mesma tecnologia
para o tratamento da deficiência
do factor IX (hemofilia B)".

Está prontetida unta sede
para a OM ent Braga
No âmbito da candidatura "Protagonismo, Dignidade e Mudança",
o presidente do CR N, Dr. Miguel
Leão, assumiu o compromisso de
aquisição de uma sede para o distrito médico de Braga .
ando cumprimento a uma
antiga aspiração do Distrito
Médico de Braga, o Conse-

D

lho Regional do Norte deliberou
proceder à aquisição de uma sede
da Ordem dos Médicos (OM) em
Braga.
A promessa foi feita no âmbito
do programa de candidatura do
actual Conselho Regional do Norte
(CRN) e também do actual Conselho Distrital de Braga da OM . O
CRN pretende assim dotar o distri-

42- REVISTA DA ORDEM DOS MÉDICOS - ABRIL/ JUNH0 -2001

to médico de Braga de uma "sede
digna e adequada ao número e
importância dos médicos desse
distrito, permitirá fortalecer definitivamente a participação dos
médicos inscritos do distrito médico de Braga nas actividades da
OM e reforçar a sua adesão aos
princípios que decorrem do Estatuto da OM" .
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FÓRUM

Ordem nos locais de trabalho

CRN apresenta lista de
delegados da DM nos
locais de trabalho ·
O Conselho Regional do Norte em conjunto com o Conselho Distrital do
Norte deu a conhecer a lista dos delegados da OM já eleitos na maioria
das instituições de saúde do Distrito Médico do Porto. Os delegados
eleitos serão assim um veículo preferencial para a intervenção da Ordem
dos Médicos nos locais de trabalho bem como mais uma forma de
reforçar a comunicação entre os Médicos e os Corpos Gerentes da OM,
nos termos do Regulamento aprovado.
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Art. 1° - Noção
O delegado da Ordem dos Médicos
no local de traba lho é o médico que,
eleito de entre os médicos que tenham contrato administrativo de provimento ou a título definitivo do estabelecimento de saúde e no gozo dos
respectivos direitos estatutários, representará o sentir desse conjunto
perante a Ordem.
Art. 2° - Competência espacial
Os delegados da Ordem dos Médicos
nos loca is de trabalho exercerão as
suas funções em articu lação com o
Conselho Distrital da área do local de
traba lho pelo qual foram eleitos.

Art. 3° - Competências
Compete ao delegado da Ordem dos
Médicos no seu local de traba lho:
a) Informar a Ordem dos Médicos
das cond ições de traba lho e do
seu reflexo na qua lidade técnica
dos actos praticados;
b) Proceder a inquéritos, orientados

pela Ordem dos Médicos, acerca
das condições do exercício profissional da medicina ;
c) Informar a Ordem dos Médicos
das violações da legal idade que
ponham em causa a qualidade
dos actos médicos;
d) Veicular, no local de trabalho, os
pareceres, determinações, recomendações e informações da Ordem dos Médicos,
e) Apoiar e orientar os médicos do loca l de trabalho em case de confli to de natureza técnico-profissional
ou ético-deontológico;
f) Exercer as dema is funções que
lhes sejam confiadas pela Ordem
ou que decorram dos seus estatutos e dema is normas em vigor.
Secção 11
Conse lho dos delegados nos locais
de trabalho
Art. 11 o - Competência
1 - O conselho dos delegados nos locais de traba lho é um órgão consultivo do conselho distrital da
sua área.
2 -Compete, em especia l, ao conselho dos delegados nos locais de
trabalho:
a) Pronunciar-se sobre as condi-

ções de exercício do traba lho,
na área a que pertence, e do
séu reflexo na qualidade técnica dos actos médicos prati cados;
b) Debater o resu ltado de inquéritos, orientados pela Ordem
dos Méd icos, sobre as cond ições do exercício profissional
da Medicina;
c) Pronunciar-se acerca das violações da legalidade que ponham em causa a qualidade
dos actos médicos praticados
nos estabelecimentos de saúde da área a que pertencem;
d) Pronunciar-se sobre quaisquer
questões que lhe sejam submetidas pelo conselho distrital
da sua área ou pelos órgãos
próprios da Ordem dos Méd icos.
A acção conjunta dos Delegados e
dos Corpos Gerentes da OM permitirá continuar a desenvolver no futuro
próximo aquilo que eram, e são, os
compromissos da candidatura "Protagon ismo, Dignidade e Mudança" e
que hoje se tornaram, não apenas
comprom issos, mas realizações palpáveis e concretas.
·
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Ordem nos locais de trabalho

Delegados da Ordem dos
Médicos nos locais de Trabalho
- Distrito Médico do Porto
Amarante
Centro de Saúde de Amarante - Ana
Maria Rosas Vieira (Por nomeação)
Baião
Centro de Saúde de Baião - Alcino
Nogueira Soares Costa
Felgueiras
Centro de Saúde de Felgueiras - José Manuel Anacleto Gonçalves
Gondomar
Centro de Saúde de Foz do Sousa Manuel Mendes Conceição
Centro de Saúde de Gondomar Maria Manuela Rocha Frias Gomes
Teixeira
Centro de Saúde de Rio Tinto - Maria Luz Rodrigues Loureiro Amorim
Centro de Saúde de S. Pedro da Cova - Américo Martinho Rocha Sousa
Lousada
Centro de Saúde de Lousada- Maria
Adelina Abreu Pacheco Moreira Guedes
Maia
Centro de Saúde da Maia - Raúl Manuel Castro Freitas
Centro de Saúde de Águas Santas Maria Conceição Freixedas T. Sarabando Rocha
Centro de Saúde de Castelo da Maia
- Maria Lurdes Costa Barros
Marco de Canaveses
Centro de Saúde de Marco de Canaveses - Felisberto Soares Fernandes
Bahute
Matosinhos
Unidade Local de Saúde de Matosinhos - Centro de Saúde da Senhora
da Hora - Marta Cristina Lima Moreira Nunes Silva
Unidade Local de Saúde de Matosinhos - Centro de Saúde de Leça da
Palmeira - Rosa Maria Figueiredo
Rodrigues Silva
Unidade Local de Saúde de Matosinhos - Centro de Saúde de Matosinhos - Maria Graça Carvalhal Feio
Unidade Local de Saúde de Matosinhos - Centro de Saúde de S. Mamede de Infesta - Fausto Isaías Dias
Abrunhosa

Paços de Ferreira
Centro de Saúde de Paços de Ferreira - Delfina Maria Ferreira Barbosa
Frada Souto
Paredes
Centro de Saúde de Paredes - Armando Aurél io Ferreira Domingos
Centro de Saúde de Rebordosa - Manuel Nuno Taveira Santos Torres
Penafiel
Centro de Saúde de Penafiel - António Jorge Nunes Ferreira Gomes
Centro de Saúde de Termas de S.
Vicente - Alexandre Manuel Sousa
Coelho Ornelas (por nomeação)
Porto
Centro de Saúde da Batalha - Maria
Rosário Pinto Correia Guerra
Centro de Saúde da Carvalhosa- Teresa Jesus Afonso Bravo
Centro de Saúde da Foz do Douro Maria Piedade Carva lho Baltasar
Centro de Saúde de A/doar- Alberto
Lino Afonso Teodósio Bento
Centro de Saúde de Campanhã - Rui
Manuel Ponce Leão Oliveira
Centro de Sa úde de Paranhos - Helena Maria Araújo Vaquero Santos
Centro de Saúde do Bonfim - Maria
Conceição Barroca Monteiro Soares
Freitas
Póvoa de Varzim
Centro de Saúde da Póvoa de Varzim - Cidália Rosa Barbosa Camarinha Saldanha Rosa
Santo Tirso
Centro de Saúde da Trofa - Fernando José Ramos Sobrai
Centro de Saúde de Negre/os - José
Fernando Andrade Cardoso
Centro de Saúde de Negrelos - extensão de S. Martinho do Campo Mário Henriques Ferreira (por nomeação)
Centro de Saúde de Santo Tirso Maria Cândida Azevedo Ferreira Lopes
Valongo
Centro de Saúde de Ermesinde - Maria Elisa Azevedo Teixeira
Centro de Saúde de Valongo - João
Carlos Bessa Cardoso
Vila do Conde
Centro de Saúde de Modivas - Elsa
Marina Pereira Soares Loureiro
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Centro de Saúde de Vila do Conde Rosa Maria Amorim Reis
Vila Nova de Gaia
Centro de Saúde da Madalena - Elsa
Vaz Viana Lemos
Centro de Saúde de Arcozelo - Fernanda Jesuína Rocha Gouveia Pinheiro Pereira
Centro de Saúde de Barão do Corvo
- Maria Salomé Soares Santos Leite
Centro de Saúde de Oliveira do Douro - Maria Virgínia Ferreira Lemos
Costa
Centro de Saúde de Soares dos Reis
- Hugo Jorge Correia Barbedo
Centro de Saúde dos Carvalhos Filomena Conceição Pereira Albuquerque Tavares Almeida

Delegados nos locais de
trabalho (hospitais)
Amarante
Hospital S. Gonçalo de Amarante Alberto António Ribeiro Conceição
Gouveia
Matosinhos
Unidade Local de Saúde de Matosinhos - Hospital Pedro Hispano- Licínio Rego Oliveira e Sónia Loureiro Alves Rigor
Penafiel
Hospital Padre Américo - Centro
Hospitalar do Vale do Sousa - Maria
Goretti Pinto Oliveira Pinheiro Ribeiro
Porto
Hospital Central Especializado de
Crianças Maria Pia - Maria Fátima
Soares Costa Carvalho (por nomeação)
Hospital da Prelada - Dr. Domingos
Braga da Cruz - Manuel Maia Oliveira Correia (por nomeação)
Hospital de S. João - António Joaquim Freitas Oliveira Silva, António
Manuel Silva Vieira Lopes,João Almeida Lopes Fonseca, João Manuel
Pinto Fonseca, John Rodrigues Preto, Jorge Manuel Moreira Carvalho,
Manuel Carlos Costa Carvalho Dias,
Maria José Silva Antunes Machado
Vaz, Marta Susana Monteiro Drumond Freitas, Pedro Emanuel Natividade Si lva , Rui Miguel Ribeiro Bar-

bosa Farinha e Teresa Margarida
Fonseca Alves Loureiro
Hospital do Conde de Ferreira - Bernardo Maria Pereira Teixeira Coelho
(por nomeação)
Hospital Geral de Santo António Ana Margarida Regalado Santos, Eurico Emanuel Castro Alves, José Manuel Gomes Lourenço, Manuela Susa na Mendes Leite Machado, Maria
Fátima Lopes Santos, Paulo Fernando Príncipe Bastos Ferreira, Paulo
Ilídio Santos Paiva e Severo Barreiros Torres
Hospital Joaquim Urbano
João Manuel Rocha Cunha Seabra
Hospital Magalhães Lemos - José
Fernando Santos Almeida (por nomeação)
Hospital Militar Regional n. 0 1 Maria Manuela Maia Pereira Aroso
(por nomeação)
Instituto Português de Oncologia de
Francisco Gentil - Centro Regional
do Norte - José António Saraiva Ferraz Gonçalves, José Maria Laranja
Pontes e Maria Lurdes Garcia Trigo
Maternidade de Júlio Dinis - Noémia Augusta Bastos Menezes Nunes
Póvoa de Varzim
Hospital S. Pedro Pescador - João
António Martins Nunes (por nomeação)
Santa Maria da Feira
Hospital S. Sebastião - Francisco
Luís Maia Mamede Pimentel (por
nomeação)
Santo Tirso
Hospital do Conde de S. Bento
João Vaz Oliveira Costa Milheiro
Valongo
Hospital de Nossa Senhora da Conceição de Valongo - José Albano Esteves
Vila do Conde
Hospital Distrital de Vila do Conde José Jerónimo Macedo Matos Fernandes (por nomeação)
Vila Nova de Gaia
Centro Hospitalar de Vila Nova de
Gaia - António José Peres Almada,
João Ferreira Pinho Valente, José
António Correia Oliveira Miranda, José Pedro Oliveira Pinto Brandão e Vítor Manuel Carvalho Santos

Centro de Saúde
de Rebordosa
sent condições
Na sequência de um abaixo-assinado da autoria dos médicos colocados na Unidade de Saúde de
Cristelo, no Centro de Saúde de
Rebordosa , a Secção Regional do
Norte da OM realizou uma visita a
esse estabelecimento para verificar as condições de trabalho dos
profissionais.
visita esteve a cargo da Dr'~
Fátima Oliveira e do Dr. Jorge Madeira, e realizou-se no
dia 16 de Novembro de 2000.
Ficou apurado que:

A

- Confirma-se que esta Unidade
de Saúde não dispõe de abastecimento de água corrente, utilizando os seus profissionais garrafas de água para "resolverem"
as diversas necessidades relacionadas com o seu desempenho.
- Verificou-se que as torneiras estavam envolvidas com várias
camadas de adesivo, que tinham como "pretensão" impedir a sua utilização.
- Confirmaram-se as más condições físicas das instalações, que

além de serem insuficientes no
que respeita ao espaço disponível para as diversas actividades,
também existem gabinetes com
ventilação inapropriada e sem
luz directa.
- Confirma-se que a sala de espera dos utentes é um espaço parcialmente mas maioritariamente envidraçado, e está em péssimo estado de conservação, tendo as suas paredes sinais evidentes de humidade, o mesmo
acontecendo na sala de convívio
de todo o pessoal.
A fachada do edifício encontra-se num estado de grande degradação.
A Secção Regional do Norte da
OM concluiu por isso que as instalações da Unidade de Saúde de
Cristelo - Centro de Saúde de Rebordosa , apresentam características físicas incompatíveis com um
exercício profissional médico digno, e que não respeitam as condições mínimas indispensáveis, quer
à satisfação dos profissionais, quer
dos utentes.
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Etica médica à luz
do Judaísmo
O colóquio internacional "Judaísmo e Medicina - Ética e Ciência",
trouxe a Lisboa prestigiados cientistas-teólogos desta fé. O Dr.
Samuel Sentes Ruah, comissário científico do evento, sublinhou
a necessidade de procurar nos preceitos religiosos justificações
que ajudem a lidar com as inovações, sem trair a ética.
enómenos mais ou menos recentes como a clonagem, a
eutanásia, o aborto, a transplantação, por exemplo, obrigaram os judeus a olhar para a Bíblia
Hebraica (ou Tanach) e a procurar nela preceitos religiosos que consubstanciem a sua maneira de agir- a ética.
Muitos destes temas complexos e actuais foram discutidos num colóquio

F

promovido pela Associação Portuguesa de Estudos Judaicos em Lisboa de
19 a 21 de Março de 2001.
Confrontado com o facto de as religiões, de um modo geral terem vindo
a debater-se com novos problemas éticos em consequência da biotecnologia
e dos avanços da Medicina, o Dr. Samuel Sentes Ruah lembrou que a interrupção voluntária da gravidez tem

estado no centro de acesos debates na
sociedade portuguesa e explicou que
religião judaica condena a realização
de um aborto por motivos de mal-formações congénitas. Há, contudo, algumas excepções. Por exemplo, "se
uma mulher souber à partida que vai
ter um filho com uma deficiência e se
esse facto lhe causar enorme sofrimento, nomeadamente de carácter psico-
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lógico, não é condenável a realização
de um aborto". Tanto mais que o feto
até nascer é, segundo a religião judaica um componente da mãe e não tem
individualidade própria. É que, de
acordo com a interpretação talmúdica,
"o feto só ganha a sua identidade humana no momento em que aflora ao
exterior".
Um dos princípios que rege a lei hebraica é que a vida da mãe tem sempre primazia sobre a restante. O principal princípio da nossa religião é que
"quem salva uma vida , salva o mundo". Como explicou "dos 613 mandamentos biblícos, apenas 3 - incesto,
assassínio e idolatria - não podem ser
infringidos sob qualquer argumento "
Todos os outros preceitos religiosos
podem ser ultrapassados com o objectivo sagrado de salvar a vida humana.
E em caso de violação da mulher, a
gravidez deve ser levada por diante? A
esta pergunta, o Dr. Samuel Bentes
Ruah referiu que o judaísmo condena
a violação, mas sem que isso signifique que se faça um aborto por essa
condição: "o feto em si não tem cu lpa
de ter sido originado numa violação-.
Ou seja, de uma forma geral, a violação não é admitida como razão para
que se faça um aborto; no entanto,

"se resultar num problema psicológico
para a mãe que ponha em risco o seu
equilíbrio físico, psicológico, social e
profissional merece ser discutido pelo
conjunto de médicos e pelo líder religiosO, o rabino, que discutirão unanimemente a ponto de tomarem a reso1ução devida".
Quanto ao papel do rabino, ressalvou que ao contrário dos sacerdotes
cristãos, este é um homem que tem
profundos conhecimentos teológicos:
"estuda , interpreta a Bíblia Hebraica , o
Talmude e os conhecimentos de transmissão oral que provém desde há 5
mil anos e aconselha os crentes a seguir uma ética, de acordo com os respectivos mandamentos e regras".
Para a comunidade católica , a fecundação que resulta da união entre
um espermatozóide e um óvulo é sinónimo de vida . A mesma concepção
não é aceite pela comunidade judaica,
na realidade, como informou o Dr. Samuel Bentes. Rua h, segundo a religião
judaica , até ao 40° dia, o embrião é
considerado um fluído. E, a título de
exemplo, lembrou que também na religião muçu lmana, o feto só ganha alma
a partir do quarto mês. "Qualquer
destas concepções está em oposição à
doutrina católica", acrescentou.

Em relação à opinião da religião judaica sobre a fertilização in vitro, lembrou que, por ocasião deste colóquio
internacional, o Prof. Michel Revel, um
dos grandes conhecedores do genoma ,
teve a ocasião de revelar que em Inglaterra foi autorizada a utilização de embriões excedentários resultantes de um
tratamento de infertilidade para criação de embriões por transferimento
nuclear, quer isso dizer, para estudos
nas células estaminais com o intuito
de pesquisa terapêutica . "Isso significa que já se está a utilizar embriões
excedentários para conseguir determinados efeitos terapêuticos que nos permitirão amanhã salvar vidas" . E isso,
na sua perspectiva, não é condenável.
Olhando para a Bíblia Hebraica verifica-se que, "já no tempo de Abraão
que a sua mulher Sara não conseguia engravidar e recorreu a uma escrava pedindo-lhe que tivesse relações sexuais
com o marido para que pudessem ter
descendência". No fundo, "interpreta-se essa situação à luz dos dias de hoje
como um útero emprestado... uma
barriga de aluguer".
Outro problema ético que se coloca
nos nossos dias, é o da reprodução assistida: será que, quando se recorre à
fertilização in vitro e um óvulo de uma

O dever do respeito para
co111 o 111édico
:t

edo os judeus se dedicaram à
Medicina. Primeiro por razões religiosas; mais tarde
para se manterem vivos, em consequência das perseguições de que
foram alvo, aprenderam a Medicina, um conhecimento facilmente
transportável e universal que podia
ser exercido em qualquer parte do
globo.
Desde as origens, o médico foi
encarado como um instrumento de
incumbência divina na terra, com
poderes para tratar e curar o homem, tendo este último a obrigação de o respeitar - está estabele-

C

cido no Talmude. Os mandamentos
divinos exigiam, também, ao próprio homem que se tratasse, se curasse e que não desperdiçasse uma
vida.
Na Bíblia Hebraica há referências
a judeus que "abraçaram" a Medicina sobretudo do ponto de vista
profiláctico. "O Talmude está cheio
de indicações sobre o que se deve
comer de acordo com o que faz
bem ou mal. Há, ainda, indicações
sobre os problemas de segregação
dos doentes contagiosos e a forma
como evitar epidemias", explica o
Dr. Samuel Bentes Ruah.

Apesar da cultura ocidental não
revelar os mesmos princípios e não
raras vezes o médico ser agredido
física e verbalmente, a religião judaica conserva mesmo nos nossos
dias a visão do médico "enquanto
emanação divina", um "indivíduo
que está na primeira linha da continuidade e da qualidade da vida das
pessoas".
A verdade é que a Medicina evoluiu sobretudo em termos de suporte tecnológico que a apoia, "de
modo a salvar cada vez mais vidas", avança o Dr. Rua h.
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A relação médico-doente
o entender do Dr. Samuel
Bentes Ruah, a relação médico-doente deve assentar
no conhecimento compreendido.
Ou seja, "é fundamental que o
doente saiba porque razão se pretende fazer uma determinada terapêutica médica ou cirúrgica. O
consentimento dos actos médicos
tem de ser dado pelo doente e é a
ele que cabe o direito de estabelecer o que pretende.( .. .) O paternalismo do médico face ao doente
vai-se diluindo cada vez mais", explicou o comissário científico do
Colóquio Internacional subordinado ao tema "Judaísmo e Medicina - Ética e Ciência".

N

mulher por estar a ser fertilizado com
esperma de outro homem, que não o
do marido, se está a cometer adultério? A resposta, segundo o Dr. Samuel
Bentes Ruah é não, "porque não houve acto sexual". E está-se a permitir a
um casal que é infeliz porque não tem
filhos, passar a tê-los.
Quais as perspectivas em relação à
contracepção? É admitida habitualmente? O preservativo, o coito interrompido ou a abstinência são proibidos. E adiantou: "o uso do preservativo equivale a dizer que se está a evitar
uma procriação deitando fora o sémen
que contém a essência da vida". Porém, como em muitas das regras judaicas, a utilização deste método pode
fazer-se em circunstâncias de excepção: por exemplo, quando uma mulher
jovem foi contaminada com o HIV
através de uma transfusão sanguínea.
Por outro lado, a contracepção oral é a
que menos obstáculos levanta no seio
da lei judaica. Segundo o Dr. Samuel
Bentes Ruah, "este método é o mais
aceitável na medida em que não interfere com a natureza do acto sexual e
com a mobilidade e curso natural do
esperma".
O sexo na religião judaica é praticado dentro do casamento. Como elucidou, "é muito importante que o sexo

Confrontado com uma situação
real que se vive em muitos hospitais portugueses, em que os médicos, por precaução, retiram sangue aos doentes para realizar a
análise do VI H; o Dr. Samuel Ruah
condenou esta prática. "Isso é
completamente proibido. Fazer
um determinado exame para proveito do médico, à luz do Judaísmo, é absolutamente proibido.( .. .)
A minha obrigação hoje em dia é
tratar todos os doentes e eu não
posso de maneira nenhuma, no
domínio da ética médica, negar
o tratamento a um leproso, a
um canceroso ou a um diftérico",
adianta.

conduza ao prazer, de tal modo que o
homem é obrigado a dar prazer sexual
à mulher, não a podendo utilizar como
se de um instrumento se tratasse". Biblicamente, "o homem era obrigado a
um número determinado de actos sexua is durante o mês e, nalgumas profissões, o homem tinha de ir a casa ter
sexo com a sua mulher com uma determinada regu laridade mínima".
Reconhecendo que os preceitos sexuais do judaísmo foram uma forma
encontrada, de certo modo, para que a
mulher não estivesse desprotegida, o
Dr. Samuel Bentes Ruah explicou que,
desde tempos imemoriais, a ética religiosa judaica defende que a mulher
não deve ser abandonada, "antes pelo
contrário, tem de ser amparada". Há,
inclusive, um contrato de casamento
escrito - a Ketubah - que estabelece
que, em caso de divórcio ou de viuvez,
a mulher tem de ser indemnizada. A
sua protecção é fundamental, "não
pudendo um judeu deixar a sua mulher abandonada à prostituição ou à
humilhação de ter de pedir esmola".
E como é encarado o divórcio no Judaísmo? "O divórcio tem de ser aceite
pela entidade religiosa e quer o homem quer a mulher podem renovar os
votos religiosamente - ao contrário da
religião Católica". Algumas das razões
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que se alegam para um divórcio são:
impotência, infertilidade, ausência de
filhos do casal- um dos elementos pode querer ter filhos seus sem recorrer à
fertili zação in vitro e após alguns anos
de casamento esse pode ser um argumento para o divórcio.
A opção pela eutanásia é uma dúvida que divide muitos países europeus
e muitos estados norte-americanos.
Como é que os judeus encaram essa
opção? O Dr. Samuel Bentes Ruah referiu que a eutanásia activa e passiva
é profundamente condenável na sua
religião- bem como o suicídio. A pena
de morte é, também, proibida em Israel. Normalmente, "o que é permitido é a prisão por tempo indeterminado, inclusive, a pena perpétua". Segundo os conceitos judaicos, não se
pode dispor da própria vida porque ela
foi concedida por Deus: "Cabe-me fazer o máximo que puder para sa lvar a
vida do próximo; mas se nessa situação a minha vida estiver em risco,
nessa altura é obrigação do judeu salvar a sua própria vida".
Outro aspecto ético do judaísmo é a
postura perante o morto. Na realidade,
"o cadáver na religião judaica é intocável". A autópsia só é permitida em certas circunstâncias: em caso de crime ou
para investigação de uma doença.

Homossexualidade é
considerada
um pecado
s judeus classificam a homossexualidade como um
pecado, "algo de extremamente grave do ponto de vista
existencial ". Condenam a homossexualidade, a transsexualidade e a bestialidade.
Entendem , no entanto, que a
homossexualidade não é uma
doença mas "uma alteração do
comportamento sexual habitua lmente determinada pela
evolução psico-genética durante
a infância" .

O
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Centro de Saúde de Rio Tinto

Por melhores condições
de trabalho
A delegada da OM do Centro de Saúde de Rio Tinto solicitou ao
Conselho Distrital do Porto uma deliberação sobre as condições
do exercício profissional nos Serviços de Atendimento a
Situações Urgentes de Gondomar. Para o Conselho é preciso
alterar a situação presente que põe em risco os cuidados de
saúde prestados aos doentes.

pós apreciação de documento subscrito pelos médicos
do Centro de Saúde de Rio
Tinto, no qual se relatam as
cond ições de atendimento no Serviços de Atendimento a Situações Urgentes (SASU) de Gondomar, o Presidente do Conselho, Dr. Torres da
Costa, faz saber que:
1. Nos SAP/SASU o médico de serviço não é obrigado a prolongar o
seu horário de trabalho para além
dos da razoabi lidade e bom senso.
2. O acto médico não tem li mitações
em tempo , tendo, contudo, cond ições mínimas para um atendi mento de qua lidade, tais como
privacidade, recursos materiais
(espaço, conforto, meios auxi liares de diagnóstico, equipamentos de diagnóstico e terapêutica,
etc.), os quais devem co nstitu ir
prescrições mín imas para o exercíc io da medicina tanto no sector
público como privado.
3. Toda e qua lquer forma de pressão
sobre o acto médico é inaceitável.
Sempre que haja li sta de espera
num SAP, é aos funcion ários administrativos que compete informar o doente da estimativa do
tempo de demora, do número de

A

inscritos, bem como dos horários
praticados. Ao doente cabe a decisão de se inscrever. Aos médicos cabe a responsabilidade do
exercício da Medicina em condições de dignidade, quer para com
o doente, quer por respeito a si
próprio e a uma profissão que se
quer digna e dignificante.
Todo e qualquer acto, norma ou
procedimento que diminua a qualidade do acto médico deve ser
denunciada como forma de desinserir a responsabi lidade médica
da responsabilidade do sistema.
No exposto pelos médicos do Centro de Saúde de Rio Tinto sal ienta-se
a desproporção entre o número de
doentes que a este SASU acorrem e
os recursos humanos disponíveis.
Ainda, e segundo os autores do documento, desta situação resu lta uma
prática clínica de má qualidade,
com os óbvios riscos para a saúde
dos doentes, bem como um cl ima de
pressão, o qua l, para além de perturbar o desempenho dos profissiona is de saúde, põe em risco a integridade física dos mesmos.
O exposto viola os segu intes princípios consagrados na lei:

Estatuto do Médiéo
(Decreto-lei 373/79)
Capítulo 11 - Direitos e deveres
Artigo 6° - Aos méd icos dos serviços
públicos são recon hecidos os segui ntes direitos:
g) Condições de traba lho que garantam o respeito pela ética médica,
nomeadamente no que ao sigi lo
profission al se refere.
Artigo 7° - Aos médicos dos serviços
públicos cabem os segui ntes deveres
gera is, além dos que constem em regulamentos próprios dos serviços em
que desempenhem funções :
e) contribuir com a cria ção e manu tenção de boas cond ições técni cas e humanas de traba lho, para
a eficácia dos serviços prestados e
para o prestígio da unidade de
saúde a que pertençam.

Estatuto da Ordem dos Médicos
(Decreto-lei n° 282/77,
de 5 de Julho)
7) o estatuto reconhece e defende
que a defesa dos legítimos interesses dos médicos passe em primeiro lugar pelo exercício de uma
Medicina humanizada que respei-
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·te o direito à saúde de todos os cidadãos nele se consagrando ainda
o princípio da criação de um Serviço Nacional de Saúde, no qual
os médicos terão necessariamente
papel preponderante e fundamen tal.

Capítulo 11 - Dos princípios
fundamentais e fins
Artigo 4°
1o - A Ordem dos Médicos reconhece que a defesa dos legítimos
interesses dos médicos pressupõe o exercício de uma Medicina humanizada que respeite o
direito à saúde de todos os cidadãos.
Artigo 6° - A Ordem dos Médicos
tem por finalidades essenciais:
a) Defender a ética, a deontologia e
a qualificação profissional médicas, a fim de assegurar e fazer
respeitar o direito dos utentes a
uma medicina qualificada
d) Dar parecer sobre todos os assuntos relacionados com o ensino,
com o exercício da Medicina e
com a organização dos serviços
que se ocupem da saúde, sempre
que julgue conveniente fazê-lo,
junto das entidades oficiais competentes ou quando por estas for
consultada.
Secção li - Dos direitos e deveres
Artigo 13°- São deveres dos médicos
b) Cumprir as normas deontológicas
que regem o exercício da profissão médica

Código Deontológico
Artigo 4°- Independência dos médicos
2) O disposto no número anterior
não contraria a existência de hierarquias técnicas institucionais legal ou contratualmente estabelecidas, não podendo em nenhum
caso um médico ser constrangido
a praticar actos médicos contra a
sua vontade.
Artigo 6° - Princípio geral (Deveres
dos médicos)

1) O Médico deve exercer a sua profissão com o maior respeito pelo
direito à saúde dos doentes e da
comun idade.

Qualidade dos Cuidados
Médicos
Artigo 26° - Princípio geral
O méd ico que aceite o encargo ou
tenha o dever de atender um doente
obriga-se por esse facto à prestação
dos melhores cuidados ao seu alcance, agindo com correcção e delicadeza, no exclusivo intuito de promover ou restituir a saúde, suavizar os
sofrimentos e prolongar a vida, no
pleno respeito pela dignidade do ser
humano.
Artigo 28° - Condições de exercício
O médico deve procurar exercer a
sua profissão em condições que não
prejudiquem a qualidade dos seus
serviços e da sua acção, não aceitando si'tuações de interferência externa que lhe cerceiem a liberdade
de fazer juízos clínicos e éticos.
Artigo 30° - Objecção de consciência
O méd ico tem o direito de recusar a
prática de acto da sua profissão
quando tal prática entre em conflito
com a sua consciência moral, reli giosa ou humanitária, ou contradiga
o disposto neste Código.
Artigo 35° - Direito de recusa de assistência
O médico pode recusar-se a prestar
assistência a um doente, excepto encontrando-se este em perigo iminente de vida , ou não havendo outro
médico de qualificação equ ivalente
a quem o doente possa recorrer.

Responsabilidades do Médico Perante a Comunidade
Artigo 90° - Princípio geral
2) Pode porém cessar a sua acção
em caso de grave violação dos direitos, liberdades e garantias individuai s das pessoas que lhes estão confiadas, ou em caso de grave violação da dignidade, liberdade e independência da sua acção
profissional.
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Solidariedade Médica
Artigo 106° - Assistência moral
Os médicos devem uns aos outros
assistência moral, cumprindo-lhes
tomar a defesa do colega que dela
careça.
A propósito da existência de
"Serviços de Urgência" em cuidados
de saúde primários, o Conselho Distrital do Porto tomou a seguinte posição:
- A designação de Serviços de Atendimento a Situações Urgentes
(SASU) para o atendimento de
consultas não programadas na
área dos cuidados primários deve
ser abandonada, pois pressupõe a
capacidade desses Serviços de
atenderem e resolverem a maioria
das situações urge ntes, o que não
é verdade. Assim, todo esse nível
de atendimento deverá ser designado por Serviço de Atendimento
Permanente (SAP).
- O exercício da actividade médica
no atendimento de situações urgentes implica diferenciação e
treino intenso dos profissionais
que exercem actividade nessa
área .
- A formação e treino dos médicos
que prestam assistência nos Serviços de Urgência é da responsabilidade da administração das
instituições.
- Os médicos que desempenham
funções nos SAP não necessitam
de ter formação e treino específico na área da urgência médica.
- Os SAP apesar de não estarem
destinados a atender situações de
urgência, isto é situações em que
esteja em perigo a vida do doente,
deverão estar equipados de forma
a resolver as situações mais frequentes.
- Os recursos humanos e materiais
mínimos deveriam incluir:
-Méd ico;
- Enfermeiro;
- Auxiliar de acção médica;
- Pessoal administrativo;
- Porteiro I Segurança.
- O SAP podem ter um período
de funcionamento variável, não

necessitando este de ser contínuo.
- O período de laboração dos médicos deve ser no máximo de 12 horas e, caso haja período de laboração nocturna, este deve ser seguido de descanso no dia seguinte.
- O número de profissionais a laborar deve depender da afluência
média. O número de médicos deve ser de 1 por cada 3 doentes
consultados por hora (4 doentes
/horas em situações excepcionais)
e o pessoal de enfermagem e auxi liares deve ser em número suficiente para as necessidades.
- Os SAP devem estar instalados
em locais de fácil acesso e a suas
instalações devem incluir:
- Sala de recepção ;
- Sala de espera;
-Gabinetes médicos em número
adequado (um por cada médico
em consulta);

- Sala de tratamentos.
- Os SAP devem estar referenciados
a um Serviço de Urgência e a uma
Central de Coordenação Regional
(CCR) por linhas de telefone directas, de fácil acesso e não sujeitas a demora nociva.
- Os SAP devem estar equipados
com material de diagnóstico e tratamento adequado às suas finalidades devendo estar identificado
o responsável da manutenção e
gestão do material.
- Para o cumprimento caba l das
suas finalidades, os SAP devem
ainda dispor de acesso a exames
complementares (radiologia e patologia clínica), os quais não necessitam de funcionar no espaço físico do SAP. Neste caso e dentro
de distâncias aceitáveis, os SAP
devem estar convencionados com
entidades privadas ou públicas que
providenciem este apoio dentro do

horário de funcionamento dos SAP.
Face ao exposto e de acordo com
a legislação vigente, os médicos do
Centro de Saúde de Rio Tinto deverão enviar a sua exposição para o Director do Centro de Saúde e Sub-Região de Saúde do Porto solicitando, em formulário que se anexa,
uma confirmação escrita das ordens
e normas que deverão reger a actividade do SASU de Gondomar.
Caso a situação presente não se
altere e se observe, no futuro, que as
condições de trabalho põem em risco os cuidados de saúde prestados
aos doentes, ou não se observem as
condições mínimas de segurança
para todos quantos exercem a activi dade nesse SASU, poderão os médi cos vir a toma r outro tipo de medidas.
Do presente documento será dado
conhecimento ao Sr. Director do Centro
de Saúde de Rio Tinto e ao Coordenador da Sub-Região de Saúde do Porto.

Modelo de receita
111édica-desaprovada
A nova proposta de modelo de receita médica da autoria do Gabinete do Secretário de Estado da Saúde deixou o CRN "perplexo" e
"preocupado". O Dr. Miguel Leão
deu a conhecer os seus argumentos ao presidente da OM .

N

Na verdade, e não obstante
o Senhor Secretário de Estado da Saúde e a Senhora Ministra da Saúde terem sido alertados para a não aceitação pela Ordem dos Médicos da anterior proposta de modelo de receita médica,
durante a última reunião do Conselho Nacional Executivo com
aqueles governantes, o novo modelo repete os mesmos erros. A nossa
perplexidade resulta de temermos
estar-se perante um défice grave de
acu idade auditiva, de expressão
verbal ou de capacidade amnésica,

conforme o interlocutor a que nos
estivermos a referir. A nossa preocupação resulta de temermos
estar-se perante uma provocação.
Assim, e repetindo argumentos já
aduzidos:
1 - O CRN não aceita a designação
"prescritor". Na receita médica
deve constar a expressão "médico prescritor".
2 - Da mesma forma que na receita consta o número de cédula
profissional do médico, deve
constar o número de cédula
profissional do farmacêutico.
3 - O CRN não aceita o ponto 5 do
Despacho visto que dele consta
a palavra "prescritor" em vez da
expressão "médico prescritor''.
Pelo mesmo motivo se não
aceita a redacção dos pontos
6.1 e 6.3.

4 - O CRN não aceita também o
ponto 6.1 da proposta de Despacho em apreço, já que o mesmo reafirma disposições legais
anteriores (cuja alteração foi já
proposta à Senhora Ministra da
Saúde) que constituem clara
violação do segredo profissional
e, por isso, constituem violação
do direito à confidencialidade
de elementos relativos ao estado de saúde ou doença dos
utentes do receituário médico.
5 - Neste contexto, e não havendo
disponibilidade do Ministério da
Saúde para revogar aquelas disposições, o CRN propõe que a
Ordem dos Médicos suscite a
discussão deste assunto junto
da Provedoria de Justiça e da
Comissão Nacional de Protecção de Dados Pessoais."
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Electrocardiogramas em
farmácias desaconselhados
O CRN analisou o protocolo publicado na revista da Ordem dos
Farmacêuticos, sobre a realização de electrocardiogramas e
aconselhamento cardiológico em farmácias. Depois de auscultar a
opinião dos médicos especialistas em Medicina Interna e
Cardiologia, promete tomar medidas que proíbam a sua continuação.
erante este Protocolo que
prefigura uma situação de
verdadeira usurpação de
funções procedeu este Conselho a uma aná lise jurídica das disposições com inegável interesse para
apreciação daquele protocolo, e que
são as seguintes:

fesa e a protecção da Saúde, a
satisfação das necessidades da
popu lação e a raciona lização do
consumo de medicamentos e
produtos med icamentosos.

P

Lei n° 48/90,
de 24 de Agosto
- Lei de Bases da Saúde
Base XXI - Actividade Farmacêutica
1 - A actividade farmacêutica abrange a produção, comercialização,
importação e exportação de medicamentos e produtos medicamentosos.
2 - A actividade farmacêutica tem legislação especia l e fica submetida à disciplina e fiscalização
conjunta dos min istérios competentes, de forma a garantir a de-

Decreto-Lei n° 48 547,
de Agosto de 1968
Artigo 12° - O farmacêutico deve
abster-se de se prestar a con luios
com médicos.
Artigo 17°- O farmacêutiço não deve praticar actos que legitimamente
pertençam aos médicos, abstendo-se
de formular apreciações sobre o va lor
dos meios curativos prescritos por
estes ou sobre o diagnóstico da enferm idade de que o cliente sofre, nomeadamente no caso de análises de
aplicação à clinica que lhe tenham
sido pedidas.
Artigo 29° n° 1 - O aviamento de receitas e a venda ou entrega de medicamentos ou substâncias med ica-
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mentosas ao públ ico são actos a
exercer exclusivamente nas farmácias pelos farmacêuticos.
Artigo 30° n° 1 - Além dos produtos
indicados no artigo anterior, as farmácias só podem fornecer ao público
acessórios de farmácia, produtos
destinados à higiene e à profi laxia,
águas mineromed icina is, produtos
dietéticas e artigos de perfumaria, de
óptica, de acústica méd ica e de prótese em geral.
Artigo 30° n° 2- As farmácias podem também fornecer ao púb lico
produtos de fitofarmác ia.
Artigo 57° n° 1 - Compete ao farmacêutico, no exercício da sua actividade, prestar ao cliente os esclarecimentos por ele solicitados, sem prejuízo da prescrição médica, fornecer
informações ou conselhos sobre os
cuidados a observar com a uti lização
dos medicamentos, sempre que, no
âmbito das suas funções , o ju lgue
útil ou conveniente.

Decorre, assim , da lei vigente que
a actividade farmacêutica está estreita e exclusivamente relacionada com
produção, comercialização , importação e exportação de medi ca mentos
e produtos medicamentosos, importando destacar que, mesmo no exercíc io destas actividades, não é permitido ao farm acêutico a substitui ção da prescrição médica, como decorre do Código Penal e de legislação
recentemente aprovada pelo Governo
(o Decreto-lei 242/2000, de 26 de
Setembro) e pe la Assem bl eia da República (Lei 14/2000 , de 8 de Agosto).
Por outro lado, há a preocupação
de delimitar o âmbito da acção do
farmacêutico face à actividade médica, razão pe la qual é proibida qual quer forma de associação ou, no dizer da lei, conluio entre estes dois
profi ssionais .
A análise do Protocolo acima transcrito leva-nos, desde logo, a reprovar
a terminologia adoptada porque esta
é susceptível de induzir em má compreensão as funções adstritas ao farmacêutico e, até, de promover uma
subversão das fun ções que, nos termos das supracitadas disposições legais, a este estão confiadas. É que,
referir o doente como sendo do farmacêutico é uma apropri ação que se
reve la nefa sta e que conduz a um a
modificação substancial das funções
deste no quadro do sistema de saúde.
Este protocolo potencia ainda situ ações de con luio ou associação nefasta ou não desejável susceptíveis de
com prometer a independência de
farma cê uticos e médicos, quando
estes são os únicos agentes lega lmente habi litados a prática de actos
médicos como sejam o da interpretação de resu ltados de electrocard iogramas . Tal resul ta do facto de se
encontrar prevista a co laboração regul ar e sistemática entre farmacêuticos e médicos, até eventu al e previamente contratada em regime de
avença.
Acresce que aquele Protocolo não
acautela procedimentos de controlo
da actividade desenvolvida pelo farmacêutico. Na verdade, se o que se
pretende é que o farmacêutico , me-

diante a aqu isição de formação hipoteticamente especializada, possa
operar um determ inado apare lho,
continuando a competir ao médico
todas as actividades próprias da sua
profissão (como sejam, a interpretação do electrocard iograma, o diagnóstico e o tratamento) , então não
podem ser confiadas aos farmacêuticos as tarefas de reco lha dos elementos clínicos do doente e que sejam
estes a aconselhar o doente dos procedimentos a adoptar.
Dito por outro forma, entendemos
que o protocolo aludido atribu i ao
farmacêutico funções que, em muito,
ultrapassam aquelas que por lei lh e
estão reconhecidas e, inclusivamente, alarga o tipo de bens e serviços
que, igualmente nos termos da lei ,
são prestados pelas farmáci as.
Não menos relevantes são as objecções que derivam das obrigações
a que os próprios médicos, nos termos do Código Deontológico, devem
obediência. Na verdade o Cód igo
Deontológico da Ordem dos Médicos
estatu i, no seu artigo 128° n° 1, que
"é proibida a contratação de sociedade ou outra forma de associação entre o médico, no exe rcíc io da sua actividade profi ss ional, e terceiros, com
vista à fabrica ção, apresentação e
comercia li zação de produtos farmacêuticos, aparelhagem médica, próteses, material para análises clínicas
e actividades paramédicas ou equ iva lentes ou quaisquer outras de índole comercia l". Estão, assim, proibidas quaisquer formas de associação
entre os médicos e os farmacêuticos,
sejam qua is forem os fins em vista,
pelo que, à lu z daquele preceito, não
vemos como um méd ico possa aceitar a colaboração com uma farmácia
no âmbito daquele protocolo se m pôr
em causa aquele dever. Esta colaboração poderá aind a ser encarada como uma forma de favorec im ento de
determinada farmácia por parte do
médico o que, nos termos do disposto no n° 2 do artigo 132° do Código
Deontológico é, igualmente, proibida.
Fina lmente, haverá que equacionar a responsabi li dade civi l e penal
de quaisquer farmacêuticos envolvidos no Projecto, em caso de litígio

com os doentes "aconselhados" e se,
pelo facto de não serem médicos,
aquelas responsabilidades se encontram iludidas.
Face aos argumentos ac ima expend idos e estupefacto perante este
Projecto, procedeu este Conse lh o Regiona l a um inquérito de opin ião junto dos especiali stas em Medicina lnterna e Cardiologia inscritos na Secção Regional do Norte da Ordem dos
Médicos.
Todas as res postas recebid as
apontam para a co ndenação unanime deste Projecto, e não fora a necessidade de enc urtar este comuni cado, deveriam, até, ser objecto de
divu lgação pública.
Assim, face à apreciação jurídica
deste Protocolo, bem como à inequívoca man ifestação de vontade dos
méd icos, delibera o CRN :
1 - Participar estes factos ao Presi dente do Conselh o Nac ional de
Disciplina da Ordem dos Médicos para efeitos de instauração
de processo de inquérito com
vista à identificação dos médicos
envolvidos e eventu al autuação
de processos di sc iplinares .
2- Desencadear uma acção informativa junto da opinião pública
no sentido de esclarecer os
doentes sob re a utilidade/inutili dade da realização de electrocard iogramas, fora de um contexto clínico, obvia e exc lu sivamente da competência dos médicos.
3 - Solicitar formalmente à Senhora
Ministra da Saúde:
-a rea lização de uma acção inspectiva co njunta da Inspecção
Geral dos Serviços de Sa úde e
do INFARMED no se ntido de
proibir, nas fa rm ácias, a reali zação de actividades que violam a Lei n° 48/90 de 24 de
Agosto (Lei de Bases da Saúde), e o Decreto-lei n° 48
54 7, de Agosto de 1968
- o apuramento de responsa bili dades criminais das entidades
não médicas envolvidas neste
projecto pela eventual prática do
crime de usurpação de funções."
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Os produtos homeopáticos
transmitem as encefalopatias
espongiformes?
Face à ausência do folheto informativo e de indicações terapêuticas
aprovadas relativamente aos produtos farmacêuticos homeopáticos,
o CRN da OM exigiu ao lnfarmed garantias de ausência de risco de
transmissão de encefalopatias espongiformes em caso de
administração daqueles produtos.

orno é do conhecimento público, o INFARM ED tem vindo a tomar um conjunto de
iniciativas relativas à comercia lização de medicamentos de que
se destacam:

C

1) Em Janeiro de 2001, o início de
um processo de reava liação do
valor terapêutico de med icamentos compartic ipados exigindo à
indústria farmacêutica a comprovação de critérios de eficácia, não
obstante os mesmos medicamentos terem obtido aprovação pa ra
comercialização comparticipada
pelo próprio INFARMED, o que
faz supor que aqueles critérios
haviam sido tidos em consideração.
2) Em Março de 2001, encerramento da Sociedade Biofranco-lndústria Química, situada na Venda-Nova, Amadora, pela produção
de medicamentos cuja Autorização de Introdução no Mercado
(AIM) havia sido revogada .
3) Em Março de 2001, suspensão
da comerc ialização de 72 medicamentos por não apresentação
pelos laboratórios titulares das
AIM de documentação comprova-

tiva da presença de substâncias
de or~gem bovina, ovina e caprina, susceptíveis de transmitir encefalopatias espongiformes (entre
as quais a BSE) e do tipo de processamento a que foram sujeitas,
nos termos das Directivas n•'
1999/82/CE e 1999/83/CE, de 8
de Setembro de1999, transpostas para a ordem jurídica portuguesa pelo Decreto-lei 161/2000,
de 27 de Julho.

Saúda naturalmente este Conselho a preocupação do INFARM ED
pela defesa dos princípios científicos
inerentes à prática da Medicina e
pela defesa da saú de púb lica dos
portugueses.
Exige naturalmente este Conse lho
que o INFARMED aplique os mesmos princípios no que se refere à comercia lização dos produtos farmacêuticos homeopáticos.
Ora, estes produtos, que, nos termos da lei (o Decreto-lei 94/95, de
9 de Maio) , são produtos sem indicações terapêuticas aprovadas, tem
sido objecto de comerc ialização ilegal conforme denúncia rea lizada por
este Conselho junto da Procuradoria
Geral da República e da Inspecção
Gera l das Actividades Económicas
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em Julho de 2000.
Entre outros motivos, a comerc ialização ilega l daqueles produtos resulta ,da ausência, na respectiva embalagem ou folheto informativo, da
denominação científica das matérias-primas utilizadas na sua composição, conforme ·prevê o artigo 8° do
Decreto-lei 94/95, de 9 de Maio.
Foi com base na ausência de documentação comprovativa da utilização de matérias-primas susceptíveis
de transmitir encefalopatias espongiformes que o INFARMED suspendeu
a comercialização de 72 medicamentos, pois tal facto significava
contravenção com os seguintes diplomas:
a) o Decreto-lei 161/2000, de 27 de
Julho que prevê que "o requerente deve comprovar que o medicamento é fabricado em conformidade com a orientação relativa à
minimização do risco de transmissão dos agentes das encefalopatias espongiformes veterinárias
através dos medicamentos e com
as suas actua lizações, publicadas
pela Com issão Europeia no volume III das Regras que Regem os
Produtos Farmacêuticos na Comunidade Europeia");

b) a Portaria 391/92, de 8 de Abril,
que estabelece que nos pedidos
de autorização de comercialização de medicamentos deve constar a sua composi ção qualitativa
(quanto a substâncias activas,
quanto aos excipientes, qualquer
que seja a sua natureza ou a
quantidade utilizada, incluindo
os corantes, conservantes, adjuvantes, estabilizantes, espessantes, emulsionantes, correctivos
do paladar, aromatizantes e outros e quanto aos componentes
destinados a serem ingeridos ou
administrados ao doentes que fa zem parte do revestimento externo de medicamentos como cápsulas, cápsulas de gelatina, cápsulas rectai s e outras), composição quantitativa (especificação
da massa ou número de unidades de actividade biol ógica por
unidade de dose ou por unidade
de massa ou volume de cada
substância) e controlo das matérias-primas (conjunto dos com ponentes do medicamento e, se
necessário, do recipiente).
Assim , e considerando a existência de vários produtos homeopáticos, cuja composição é desconhecida, e, portanto, não obedece às exigências acima citadas e constantes
do ordenamento jurídico português,
o CRN da Ordem dos Médicos vem
exigir uma declaração pública e formal do INFARMED garantindo à
opinião pública que os laboratórios
responsávei s pela introdução no
mercado de produtos homeopáticos
apresentaram garantias e provas de
ausência de risco de transmissão de
encefalopati as espongiformes em
caso de admini stra çã o daqueles
produtos, cuja composição é desconhecida do público ou, em alternati va, a imediata suspensão da sua comercialização, com base nos mesmos argumentos técnico-científicos
que presidiram a idêntica medida
aplicada aos medicamentos atrás
referidos.

Médicos Internos
complementares nomeados
Listagem, por especialidade, dos médicos internos
complementares já nomeados pelo Conselho Nacional
do Médico Interno para integrarem as Comissões Regionais de Verificação de Idoneidade de Serviços da
Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos.
Especialidade
Anatomia Patológica
Anestesiologia
Angiologia e
Cirurgia Vascular
Cardiologia
Cardiologia Pediátrica
Cirurgia Cardiotorácica
Cirurgia Geral
Cirurgia Maxila-Facial
Cirurgia Pediátrica
Cirurgia Plástica e
Reconstrutiva e Estética
Dermatovenereologia
Doenças Infecciosas
Endocrinologia
Gastróenterologia
Ginecologia/Obstetrícia
Hematologia Clínica
lmunoalergologia
Medicina Geral e Familiar
Medicina Interna
Medicina Nuclear
Nefrologia
Neurocirurgia
Neurologia
Neurorradiologia
Oftalmologia
Oncologia Médica
Ortopedia
Otorrinolaringologia
Patologia Clínica
Pediatria
Pneumologia
Psiquiatria
Psiquiatria da Infância
e da Adolescência
Radiodiagnóstico
Radioterapia
Reumatologia
Saúde Pública
Urologia

Interno

Sérgio Manuel Sampaio
Carlos José Letra Mateus
Ana Luisa Correia Carriço
Teresa Mónica da Graça
e Castro Rocha Esteves
José Manuel Bilhoto
Jorge Manuel Nunes Correia Pinto
Carmen Marisa M. G. Espregueira Mendes
Ana Paula Moura Marinho Cunha
Joana Maria Azevedo Vilaverde Ribeiro
Mário Jorge Dinis Ribeiro
Cláudio Tomé Ramos Rebelo
André Miguel Afonso Sousa Moreira
Luís Miguel Duarte Oliveira
Maria Manuel M. Marques Claro Lopes
Maria Joana Cunha Ribeiro dos Santos
António Lino Rodrigues Mascarenhas
Susana Filipa S. Leal Abrantes Pereira
Valentina Teixeira Ribeiro
Caria Paula Fonseca Ferreira Pinto
Manuela Alexandra Mota Machado Vaz
Pedro Miguel Negrão Ramos
Gustavo de Sequeiros Barreto de Araújo Lopes
Egas Manuel Sanfins Moura
Isabel Maria Alves Torres Martins

José Miguel Pereira de Jesus
José Miguel Pereira de Jesus

José Eugénio Moura Sanches Magalhães
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Projecto de Lei de Bases·
da saúde discutível
O CRN da Ordem dos Médicos submeteu a apreciação o Projecto
de Lei de Bases da Saúde recentemente apresentado pelo
Governo e aponta os aspectos positivos e negativos.
ão considerados pontos positivos deste Projecto:
-assumir-se o Estado como
regulador do sistema de
saúde e não como monopo lizador de
fun ções regu ladoras, financiadoras e
prestadoras;
- o nive lamento dos requisitos de licenciamento dos sectores públ ico,
social e privado;
- separação da função financiadora
da fu nção prestadora e, neste contexto, a criação de um instituto de
financiamento da saúde;
-a consagração da livre escolha dos
prestadores de cuidados de saúde
pela popu lação.

S

Também como aspecto positivo
considera-se a consagração do direito dos utentes à confidencialidade de
toda a informação sobre a sua situação de saúde inclui ndo o diagnóstico
e o prognóstico, ta l como já acontece com a Lei de Bases em vigor.
Aguarda-se, por isso, e por coerência, a revogação imediata de toda a
legislação existente (tal como a Ordem dos Méd icos já propôs ao Governo há vários meses) que obriga os
méd icos a ind icarem, no respectivo
rece ituário, a patologia dos doentes,
sob pena destes obterem uma menor
comparticipação nos medicamentos
que lhes são prescritos.
A não se verificar aquela decisão
do Governo, entende este Conselho
Regiona l que deve ser suscitada a intervenção da Provedoria de Justiça e
da Comissão Nacional de Protecção
de Dados Pessoa is, com o objectivo
de revogar aquela legislação de modo a que seja preservada a confiden-

cialidade da situação clín ica de cada
doente.
Ainda como aspecto positivo consagra-se, de novo, como imperativo
legal, a defi nição de acto médico, o
que poderá significar disponibi lidade
do Governo para retomar a iniciativa
legislativa nesta matéria.
A regulamentação dos aspectos relacionados com a adopção do princípio, genericamente saudável, de associar as remunerações dos profissionais de saúde ao mérito e ao desempenho e a regu lamentação das implicações do vinculo dos profissionais
de saúde a estabelecimentos públicos de saúde, mediante o regime de
contrato individual de traba lho, serão
decisivas. É, contudo, ponto assente
para este Conselho manifestar a sua
comp leta oposição a quaisquer medidas regulamentares que ponham
em causa a progressão técn ica e salarial decorrentes das Carreiras Médicas ou que transformem os médicos
em "trabalhadores à peça".
São aspectos absolutamente negativos deste projecto:
- a absoluta vacu idade na definição
das profissões de saúde que, levada à letra, poderá conduzir a legislação com carácter anedótico;
- a tentativa do Ministério da Saúde
se imiscuir no registo dos profissionais de saúde criando um registo
paralelo ao que já existe e é realizado, por imperativo legal, pela ordens profissionais;
-a intolerável intromissão do Ministério da Saúde na li berdade individua l dos seus func ionários que não
exercem funções em dedicação exclusiva, ao estabelecer que qual-
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quer profissional, com relação ju rídica de emprego públ ico, carece
de autorização do Min istro da Saúde para exercer funções privadas;
a manter-se esta disposição, estaremos perante uma verdadeira ditadura de ministro, o que deve merecer oposição rad ica l por parte da
Ordem dos Médicos;
- a amputação das fu nções cometidas à Ordem dos Médicos consignadas na anterior Lei de Bases da
Sa.úde, onde lhe eram confiadas as
funções de defin ição da deontologia méd ica, da definição da qua li dade técnica para os actos praticados no âmbito do Serviço Nacional
de Saúde e de fisca lização do exercício livre da activi dade médica.
Em resumo, parece estar-se apenas perante uma iniciativa susceptível de gerar o sim e o seu contrário,
através de diplomas regu lamentares
e, cujos intu itos reformadores, não
são imed iatamente explícitos ou co ncretizáveis. Naqui lo que não é apenas um enunciados de intenções, por
mais positivas que estas possam parecer, e ainda assim a regulamentar,
este Projecto de Lei põe em causa
vários princípios inerentes ao livre
exercício da actividade méd ica, e retira à Ordem dos Méd icos várias funções regu ladoras da actividade médica desde há muito atribuídas à Ordem, e por esta efectivamente exercidas. Assim, estes aspectos deste
Projecto de Lei de Bases devem merecer uma séria reflexão e, em consequência, uma firme resposta negativa da parte dos órgãos executivos da
Ordem dos Médicos.

CULTURA
Livro de cabeceira

O caminho a seguir
"A minha caminhada" é uma edição de autor, do Dr. António
Moreira Pires. O olhar, as ideias e a experiência de um médico.
Por Dr. Fernando Chiotte
o reflectir sobre a obra do Dr.
António Moreira Pires "A minha caminhada", de pronto
me senti confrontado com a
perspectiva da seguramente difícil tarefa que na minha frente se desenrolaria, por se tratar de uma volumosa
obra vinda da mão e da obra de um
homem de grande cultura, de uma
perseverança e formação moral exemplares. Homem de vulto da oftalmologia portuguesa, de quem sempre ouvi
falar desde longa data com o maior
respeito, com a referência de se tratar
de um médico distinto, de palavra e de
coragem granítica.
Antes de o ler, pensei ingenuamente
tratar-se de um extenso escrito basicamente autobiográfico, somente relato
de vivências doces, e não deixando de
o ser, no entanto, ao lê-lo é sem espanto que confirmo ser um trabalho
que em alguns passos me fez também
experimentar uma indiscritível felicidade e me conduziu sem metáforas escusadas à docura dos ambientes mais
exuberantemente afectivos da sua e
minha infância e adolescência felizes,
num mundo de ventura bem patente
no rigor com que as suas raízes transmontanas crescem nas folhas do papel
em que vai lavrandoas suas admiráveis experiências. Também por isso, por
essas minhas recordações, lhe fico grato.
E não se pense levianamente que
esses sentimentos que em mim desperta e me conduzem a essa minha infância e adolescência feliz - sentida e
experimentada nos mesmos lugares,
ao recordar-me figuras que ambos conhecemos, como o célebre Dr. Nalguinhas e o Macacão, que me fizeram
romper num riso dificilmente estancável, recordando-me os seus e nossos
mesmos frios rigorosos do nordeste, os

A

mesmos cheiros da urze e da esteva,
os mesmos calores dos estios e os
mesmos outonos pardacentos e tristes
daquela terra sempre ignorada pelos
poderes constituídos e olhada como a
terra de ninguém, quiçá terra de portugueses de segunda escolha! -, se devem tão só, ao simples facto de sermos originários dos mesmos lugares e,
por conseguinte, termos raízes bem
próximas, o que faria pressupor uma
solidariedade cega! Não por isso.
Depois em crescendo, leva-me a sua
Caminhada, para um outro mundo
que me era desconhecido talvez por
ingenuidade, mundo de guerras, como
repetidamente lhe chama. Um mundo
de rigor e de crítica, reflexo da inteligência e força , de espírito de luta, abnegação e dedicação a uma carreira de
grande prestígio e a tantas outras experiências, nem sempre por todos bem
compreendidas ou aceites.
Não sendo crítico literário ou homem de conhecimentos nesta matéria
- espaço que néscio seria ao acometer-me essa pretensão -, permito-me
no entanto, sem qualquer receio torpe
de julgamento pelos peritos da literatura portuguesa, achar interessantíssima
A Minha Caminhada, o facto de nela o
Dr. Moreira Pires quebrar a regra . Na
verdade, A Minha Caminhada está escrita sobre o fluir do seu entusiasmo
frenético e da sua irrefreável energia,
que sempre admirei, sem a preocupação de a dividir em capítulos, o que
após a sua cuidadosa leitura me soaria
absolutamente despropositado, já que
ao corrê-la sob um olhar minimamente
atento, esses capítulos aparecem devidamente patentes num inteligente imbricado, num vai à frente, para de novo retomar a mesma linha coerente de
pensamento.

Parafraseando Manuela Ambar, distintíssima professora catedrática de
linguística da Faculdade de Letras da
Universidade de Lisboa, ao ler A Minha Caminhada perdi de vista o trabalho de ourives da língua, que não o
sendo, no entanto, me obrigaria a tentar sê-lo: estariam as vírgulas no seu
lugar, a regência verbal respeitada, as
subordinações, coordenações linguísticas bem estruturadas, as cadeias temporo-aspectais bem formadas, satisfazendo os mais exigentes algoritmos logico-semânticos e sintácticos?
Li e reli atenta e interessadamente
"A Minha Caminhada", e, não sendo
tantas vezes coincidentes as nossas
ideias religiosas e até políticas, que
muito respeito, algumas vezes me
quedei espenatado, por o autor, sem
rebuço confessando-se um homem de
direita, no entanto tomar atitudes de
verdadeiro homem de esquerda, numa
perspectiva franca de um profundo
sentido de justiça profissional, social e
de humanidade, de um socialismo romântico, naturalmente não obrigatoriamente Marxista.
Considero "A Minha Caminhada"
um livro que obrigatoriamente muito
boa gente e particularmente os oftalmologistas deviam ler e nele pensar
profundamente, porque creio não se
tratar de um juntar de memórias de relatos exaustivos de guerras, como o
próprio autor tantas vezes gosta de
chamar aos inúmeros episódios que
nos relata, outro sim relexões de grande importância, pelas suas profundas
implicações sobre vastíssimos pontos
de vista.
Afinal, o Dr. Moreira Pires ultrapassou-se a ele próprio e ao médiC0, ao
especialista, ao jornalista, ao humanista e ao político.
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Há dias felizes. Dias
em que as coisas
parecem alinhar-se
numa espécie de
elaboração de acasos,
e a surpresa nos toma
de assalto, por nos
trazer mais do que
esperávamos. O que
aconteceu em Madrid,
no passado dia 1O de
Fevereiro não
defraudaria nem mesmo
o mais fantasista.
Por Fernando Melo

Espanha-Portugal em
encontro amigável
o restaurante Ald aba, perto
da Plaza Cuzco, Luís Gutierrez, an imador nato e
apaixonado pelo vinho, reunia um grupo de pessoas para uma
prova que tinha, à partida, condições
mais "normais" do que as que viria a
ter. Coordenando o lado português,

N

João Roseira, da Quinta do lnfantado
(Porto e Douro), encarregou-se de
congregar o grupo lusitano, no qual
enfileiraram Luís Duarte, do Esporão
(Reguengos de Monsaraz); Susana
Estebán, da Qu inta do Côtto (Douro);
Lu ís Soares Duarte, da Bago de Tauriga (Douro); Bento Amarai, do lnsti-
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tuto do Vinho do Porto; Dirk van der
Niepoort, da Niepoort (Porto e Douro); e Dorli Muhr, da austríaca Wine
& Partners, uma das empresas europeias da linha da frente no serviço de
relações públicas especificamente
dedicado ao vinho. A equipa espanhola constava de Carlos Falcó, Mar-

quês de Grifion, agora a explorar o
Dominio de Valdepusa, perto de Toledo; Vi ctor de la Serna, crítico consagrado de vinhos e gastronom ia,
assessor do director do jornal El
Mundo para assuntos internacionais
e mentor do projecto "EIMundo
Vino.com", com site próprio na net,
no que é já um dos meios mais influentes da cena enófila espanhola;
Juan Manuel Bellver, crítico do El
Mundo, surpreendentemente bom
conhecedor dos vinhos e terroirs portugueses; Juancho Asenjo, comerciante e colaborador do site El
MundoVino.com; e Ernesto de Serdia, negociante proprietário da casa
Reserva y Cata, em Madrid, ele próprio importador para Espanha de algu ns vinhos portugueses. Luís Gutierrez também colabora com o El
MundoVino.com.
A ideia original era a de provar vinhos produzidos, num país e noutro,
em 1998 e 1999. Português ou espanhol , não houve quem não levasse
debaixo do braço relíquias do seu
cantinho. Resultado: cerca de 70
marcas e colhe itas diferentes, alinhadas perante o brilhante escanção do
Aldaba, homem a conhecer, em absoluto, pelos nossos profissionais do
serviço e gestão do vinho em restaurante. Em caixa, mostra-se a se lecção por que se optou. Ainda foram
servidos alguns vinhos extra lista sem
que isso acrescentasse muito ao rol,
por si só, suficientemente extenso.

Portugueses de 99
A primeira parte da prova foi feita em
condições algo precárias. Além de ter
sido em pé, o grupo estava bastante
desagregado, com os dois factores a
tornar mais complexa a sistematização da prova. Ficou, contudo, patente o caminho ascendente que os produtores portugueses estão empenhados em constru ir, de resto à semelhança dos espanhóis. Como notas
globais dos 99 nacionais, notou-se
interpretação mais profunda das castas quando se tratou de estremes, e
criatividade que roçou a genia lidade,
quando se tratou de vinhos de lote.
Os dois tourigas do Dão , apesar de

revelar interpretações diferentes,
mostraram o potencial há tanto tempo dormente naquela região vitivinícola e a precisar tanto de mais consistência por parte dos produtores. O
Pellada trouxe, para já, uma nota a
saudar, a do carvalho allier, em contraponto com o limousin de outrora.
Resultou num vinho mais cheio e integrado e menos verde - leia-se químico - do que quando as pipas provinham de troncos diferentes. O Roques esteve bem e, apesar de muito
fechado ainda, mostrou-se elegante,
mais feito de detalhes e nuances do
que de corpo. Tanto um como outro,
são vinhos a acompan har e provar.
O Quinta das Bágeiras Reserva
tem uma concentração de fruta grande e está cheio, exuberante, bem
mais do que seria de prever num
Bairrada que acabou de largar o berço. Mas prossegue num estilo muito
próprio, criado dentro daquela casa,
em que os vi ~hos são bebíveis desde
muito novos sem prejuízo da sua capacidade de envelhecimento. A destacar a madeira muito bem integrada
e os tan inos aveludados, de forma a
deixar pronunciar a acidez fi xa do vinho, resultando numa frescura global que toda a região deve e tem vindo a procurar.
No Alentejo sobressai a maturidade da técnica de João Portugal Ra'tnos na interpretação das castas Aragonez- Tinta Roriz ou Tempranilloe Tinta Ca iada, em terras e cultivos
que ele conhece bem. Talvez estivesse mais interessante o Tinta Ca iada , mais menos unidimensional que
o Aragonez, mas sempre dois exemplares de batedores de fundo alentejanos, todos os anos a mostrar os seu
pergaminhos. Menos regular tem sido o Esporão, mas o Reserva 99 que
esteve em prova pode ser um sinal
da recuperação de um caminho interessante , interrompido depois do Reserva 96, camin ho em direcções um
pouco indiscerníveis. Três anos depois, volta a um esti lo fresco, sem
superlativos da madeira e, à partida,
com boa capacidade de envelhecimento.
O Douro está imparável na sua rota ascendente de qua lidade e é a re-

gião que mais personalidades está a '
mostrar. Destaque especia l para três
vinhos: Niepoort Batuta, Bago de
Touriga Lote 1 e Niepoort Redoma .
Começando pelo último, é de registar
a forma como Dirk Niepoort e Jorge
Serôdio Borges fizeram um vinho
pronto a beber, neste momento no
seu ponto ideal para consumir, mas
que vai mostrar muito ao longo dos
próximos dez anos, no que pode vir a
tornar-se num clássico. Um Redoma
limpo mas comp lexo, a comprar na
primeira oportunidade. O Lote 1 da
Bago de Touriga impressionou bastante pelo carnudo que se mostrou e
pela qualidade das uvas, al i patente
em bom estado de maturação.
O vencedor dos 99 é, todavia , o
Niepoort Batuta. Dirk Niepoort já vinha mostrando o estilo que .queria
imprimir a esta sua nova marca, ao
colocar em provas diversas no passado o 95, mas é este o que ele chama
"o vinho que sempre quis fazer". Jorge Borges, enólogo e compan heiro
inseparável Dirk Niepoort geriu a orquestra ao longo de toda a sinfon ia
de produção de um vinho que nunca
existiu em Portugal. É um exemplo
de como se pode cam inhar frutuosamente em novas direcções e como o
tradicional exige inovação. O Batuta
tem tudo e será um dos vinhos do ano.

Brancos
Não se sabe bem porquê, mas Portugal não levou brancos para a prova,
à excepção do Niepoort Redoma Reserva 99, mas chegou, viu e venceu.
A complexidade, os laivos minerais
gordos no gosto de trás da boca e a
fruta madura do 97 estão agora ao
rubro , com o tratamento diferenciado
e melhorado em termos de estágio
em madeira . O tostado da madeira
estimula o palato ajudando ao vibrante do conjunto, mas a continuação de boca leva-nos para outros terrenos. Não que isso, em si mesmo,
seja um ponto positivo ou sequer de
destaque, mas estamos perante um
Puligny Montrachet, num estilo pró- •
ximo do de Etienne Sauzet. Vibrante
na entrada, muito mineral e untuoso
no final e sempre fresco. Outro vinho
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que mereceu aplauso de todos na
prova. O Albarifio Cepas Vellas esteve bem, mais no nariz e na entrada
de boca do que na continuação: curto e unidimensional. Melhor performance conseguiu o estreme Verdejo
de Belondrade y Lurton, mostrando-se complexo, apesar de ser ainda
um pouco cedo. Não são claras as
pontes para a casta nacional Verdelho que, por exemplo, a Quinta de
Cabriz está a trabalhar, mas há uma
componente vegetal dominante, juntamente com notas de frutos secos,
que pode tornar o vinho difícil de
conjugar com comida. Juan Bellver
resolveu de imediato o problema: um
bom prato de tripas.

Duero ma non troppo,
reservas e outras graças
O elenco dos quatro Dueros - três
deles fora da Denominación de Origen- colocava-os, à partida, na posição de imbatíveis. Aalto, Mauro e Leda, são três porta-estandartes da região e sistematicamente vencem em
prova cega. O Aalto 99, tão concentrado no copo que a luz mal passava,
apresentava-se ainda fechado nos
aromas, mas não conseguia esconder uma complexidade notável. Na
boca, comprido na persistência e na
madeira, em excesso para o padrão
de qualquer enófilo português. O
Mauro Vendímia Seleccionada 99,
mesmo em amostra de casco, mostrava , entretanto, como a Tempranillo em encepamentos velhos pode levar a um vinho do outro mundo. Estava espectacular, exuberante nas
múltiplas dimensões da casta, juntamente notas de ervas aromáticas, em
tudo fazendo lembrar o grande 96 da
mesma marca, mas superando pela
homogeneidade do conjunto. O Terreus 98, do mesmo produtor, é, normalmente, o nec plus ultra da casa e
colheu essa impressão, pelo menos
dos participantes espanhóis. Segundo o padrão português, as notas resinosas e baunilhadas da madeira
mascaravam em demasia a matéria
aromática e gustativa, essas sim, de
grande exotismo. O Leda Vifias Viejas 98, sendo um vinho feito a partir

de uvas de cepas mais jovens que as
dos outros três Dueros- o que é fácil
- foi o que maior harmonia e integração de madeira mostrou. Dirk van
der Niepoort, reagindo ao quanto espanhóis e lusos se iam rendendo aos
encantos dos novos néctares do país
vizinho, serviu o seu Batuta 99. O
Marquês de Grifion foi o primeiro a
depor as suas armas; perante a pujança dos restantes exemplares, estava ali a demonstração do que pode
ser um vinho cuja matéria aromática
e corpo não permitem à madeira, por
si só, grandes avanços. Tratando-se
embora de um vinho potente, consegue ser elegante, como os outros que
se banham no mesmo rio mas em
terras castelhanas.
Luta aguerrida mas amigável viria
a travar-se quando se chegou aos
"sixties". Caves S. João 66, Barca
Velha 66 e Vega Sicília Unico 62.
Três grandes vinhos, para três estilos
muito diferentes. À cabeça, a finura
do Barca Velha, a mostrar uma frescura surpreendente, desde que se tivessem tomado as devidas providências para preparar o palato, pois a
potência a que, naquele ponto, estava preparado, não a iria encontrar
nos "velhotes" trintões em prova. O
Caves S. João surpreendeu pelo tratamento e longevidade da casta Baga, que Vi ctor de la Serna insistiu em
comparar à Nebbiolo italiana e que
anima vinhos de estilo afim, por
exemplo, na região de Barolo. Além
de uma cor excelente, mostrou-se
forte e poderoso, podendo ter para isso contribuído o facto de se tratar de
uma magnum, volume melhor que o
tradicional 75 cl para conservar o
vinho. Estava ainda para provar oVega Sicília Único. Na edição de 62 em garrafa magnum -, o vinho estava ainda um portento, com as suas
tradicionais notas licorosas e anizadas. Nariz excelente e um final que
não acaba, um produto de uma casa
com produção consistente ao longo
de décadas.
Mereceram comentários positivos
o Pago de Santa Cruz 95 e o Quinta
do Côtto Grande Escolha 87. O primeiro, obra feita a partir de uvas de
uma vinha com uma área muito pe-
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quena pelos irmãos Sastre, cuja acti vidade principal é a pesca, é único
pico de qualidade na casa e chegou,
em tempos, ao estrelato espanhol,
quando ganhou uma prova cega geral dos vinhos de Espanha. "Até hoje,
nunca mais conseguiram fazer um vinho que se aproximasse deste, apesar de um investimento maciço em
novas instalações, tecnologia e pessoal qualificado", comentou Victor de
la Serna. O Grande Escolha 87, especialmente comparado com o 94,
dei xa recados importantes e a perseguir, pelo menos na definição do estilo, bem diferente numa e noutra colheita. A complexidade do mais velho
colheu unanimidade, reconhecendo-se- lhe longevidade para muitos e
bons anos.

Os últimos coelhos da
imensa cartola
Cirsion 99. Um vinho da Rioja, da
casa Roda, que é a emoção do momento. Uma espécie de montra tecnológica e da nova tradição que a
Rioja, no esforço de se reconvoluir,
está a fomentar. É já um dos vinhos
mais caros de Espanha, tem vindo a
rebentar todas as escalas em prova,
cega ou não, e é a absoluta paixão
dos enófilos espanhóis; pelo menos,
daqueles que a ele conseguem chegar. Victor de la Serna quase forçava
a sala a pôr-se em sentido quando
explicou uma das técnicas utilizadas
na poda e vinificação do Cirsion. "Há
estudos em curso que estão a confirmar que a suavidade dos taninos e a
sua potência vêm do facto de se levar
a que estes polimerizem ainda dentro
dos bagos". Todos se interrogaram
perante a ciência exposta , mas é certo que se trata de um vinho bastante
original. Embora não estivessem em
prova, os outros vinhos da casa Roda
também não ficam atrás.
Do lado dos portugueses, deve fazer-se destaque para três deles. O
Cortes de Cima Reserva 97, embora
com nariz resinoso violento no início,
mostrou nuances de elevada complexidade mais tarde. O Monte do Oiro Syrah 97 também se revelou com
grande generosidade, assim que se
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deixou abrir, levantando-se a ques·tão da tipicidade da casta. Melhor
ainda, da necessidade de tentar encontrar parâmetros, se tal fizer sentido, para se começar a definir o que
pode ser um vinho Syrah português.
O Mouchão 92, apesar da dureza e
duração da prova, consegu iu comentários favoráveis, esse sim, receben do a confirmação de um bom exemplo de lote onde a casta Alicante
Bouschet predomina.

Os comentários finais
As intervenções de Carlos Falcó e de
Vi ctor de la Serna foram, no final,
ambas no mesmo sentido. Espanha
e Portugal estão a trabalhar em di recções afins, sobretudo no sentido
da qualidade, mas Portugal tem uma
diversidade de terroirs que Espanha
não conseguiu identificar ainda . "Andar 100 quilómetros para norte ou
para su l, em Portugal, é uma aventura, porque sempre se encontra um
novo solo, um novo clima e um novo
comportamento das uvas; isso é a
força do terroir", afirm aria mesmo
Victor de la Serna. O Marquês de
Griiion, por outro lado, agraciava "a
nova eno logia portuguesa, na tradição dos grandes intérpretes do passado, mas eles próprios construtores
de uma nova era para o vinho português". Dirk van der Niepoort ficou
com a responsabilidade do discurso
em nome da comitiva portuguesa,
insistindo em que "o vinho, seja feito
em Portugal, Espanha, 'ou noutra
parte do mundo, deve sempre corresponder a uma fantasia e inquietude do produtor". Conc luiu : "É preciso ter o terroir, mas é mais importante ainda ter o talento e Espanha
demonstrou largamente nesta prova
que o tem e que Portugal tem muito
a aprender com os seus técnicos e
críticos" . A última saúde foi feita a
Luis Gutierrez, João Roseira e ao escanção do Aldaba, com um Madeira
de 1901, trazido para a prova por
Dirk Niepoort.
A fechar o evento a eleição dos vinhos da noite. Por quase unanimidade,
a escolha foi para o Vega Sici lia Único
62 e para o Niepoort Batuta 99.

66-
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intos 99 portugueses (provados
em pé, em condições um pouco
precárias e com o grupo
desagregado, mais em jeito de "aperitivo" do que em prova)
-Quinta do Passadouro (Douro)
- Lavradores de Feitoria Quinta do Couquinho (Douro)
- Niepoort Batuta (Douro)
-Bago de Touriga Lote 1 (Douro)
-Quinta de Seara d' Ordens Touriga
Nacional (Douro)
-Bago de Touriga Lote 2 (Douro)
- Niepoort Redoma (Douro)
- Álvaro de Castro Quinta da Pellada
Touriga Nacional (Dão)
-Quinta dos Roques Touriga Nacional
(Dâo)
- Artur Oliveira Hera da Machoca (Setúbal)
-Quinta das Bágeiras Reserva (Bairrada)
-João Portugal Ramos Aragonez (Alentejo)
- João Portugal Ramos Tinta Caiada
(Alentejo)
- Finagra Esporão Garrafeira (Alentejo)
-Herdade dos Coelheiras Tapada de
Coelheiras (Alentejo)

Reservas antigas
- Vifia Real Gran Reserva tinto 81 (Rioja)
- Caves S. João tinto 66 (Bairrada)
- Barca Velha tinto 66 (Douro)
- Vega Sicilia Único tinto 62 (Ri bera dei
Duero)

Brancos
- Casa de la Ermita Viognier 2000 (vino de mesa)
- Do Ferreiro Cepas Vellas 99 (Rias
Baixas)
- Niepoort Redoma Reserva 99 (Douro)
- Belondrade y Lurton 99 (Rueda)

Alentejo 97
- Esporão Garrafeira (Reguengos de
Monsaraz)
- Herdade do Monte da Ribeira Reserva (Vidigueira)
-Quinta do Mouro (Estremoz)
- Cortes de Cima Reserva (Vidigueira)

Duero
- Aalto tinto 99 (Ribera dei Duero);
amostra de casco
- Mauro Vendímia Seleccionada tinto
99 (vino de mesa)
-Mauro Terreus tinto 98 (vino de mesa)
- Leda Vifias Viejas tinto 98 (vino de
mesa)

Outros vinhos lusos
- Monte do Oiro Syrah tinto 97 (Estremadura)
- Quinta da Pellada Touriga Nacional
tinto 96 (Dão)
- Sogrape Quinta dos Carvalhais Reserva tinto 96 (Dão)
- Richardson Mouchão tinto 92 (Alentejo)

T

Tintos mediterrânicos
- Anima Negra Callet 98 (Pia i Llevant)
- Cios Erasmus 98 (Priorat)
- Cios Mogador 98 (Priorat)
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Selecção "grandes vinhos DouroiDuero"
- Bodegas Herrnanos Sastre Pago de
Santa Cruz tinto 95 (Ri bera dei Duero)
- Montez Champalimaud Quinta do
Côtto Grande Escolha tinto 94 (Douro)
- Alejandro Fernandez Pesquera Janus
tinto 91 (Ribera dei Duero)
- Montez Champalirnaud Quinta do
Côtto Grande Escolha tinto 87 (Douro)
Rioja
- Roda Cirsion tinto 99
-Torre Muga tinto 96
Cabemet Sauvignon de "zonas cálidas"
-Casa Castillo Las Gravas tinto 98 (Jumilla)
- Miguel Torres Reserva Real tinto 97
(Penedêsl
- Domínio de Valdepusa Eméritus tinto 97

Generosos
-Quinta do lnfantado Vintage 92 (Porto)
- Quinta do lnfantado Pipo 1 velho
(Porto)
- Torreão 1901 (Madeira)

